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Ohlédnutí za volbami
Kulturní a sportovní akce
Vize a události
Program kulturního domu
Mikroregion Bystřicko (Olešinky, Zvole, MAS, Vodomil)
Vážení spoluobčané.
Skončilo se období voleb do Zastupitelstva Města Bystřice nad Pernštejnem
a začíná období práce zastupitelů ve prospěch našeho města. Dovolte nám,
abychom vám co nejsrdečněji poděkovali za přízeň a projevenou důvěru. Pro
zvolené zastupitele začíná doba, kdy budou konfrontováni v souvislosti s rozhodnutími zastupitelstva a rady města. Situace se pro příští roky nevyvíjí nijak
radostně, a proto práce při řízení věcí veřejných nebude jednoduchá. Stabilní
situaci v našem městě dokumentuje fakt, že v novém zastupitelstvu zasedne
pouze pět nováčků. Věříme, že přispějeme k pozitivnímu obrazu našeho krásného města. Vy, naši spoluobčané, jste tou hlavní silou, která by prostřednictvím svých zvolených zástupců měla ovlivňovat chod radnice. Jsme otevřeni
všem konstruktivním názorům a můžeme slíbit, že povedeme město smysluplně a co nejvíce průhledně.
Ing. Karel Pačiska, Bc. Josef Vojta
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Ohlédnutí za volbami
do zastupitelstev obcí
Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhly na území naší republiky volby
do zastupitelstev obcí.
V našem městě kandidovalo 8 volebních stran, a to politické strany
ČSSD, ODS, SNK ED, KDU-ČSL,
KSČM, Dělnická strana sociální spravedlnosti a dvě sdružení nezávislých
kandidátů – Sdružení za rozvoj bystřického regionu a Volba pro Bystřici.

Ve volbách do městského zastupitelstva odpovídala volební účast
v našem městě celostátnímu průměru. Z celkového počtu 7 110 voličů
bylo odevzdáno 3 421 platných hlasovacích lístků, což je 48,1 %.
Dělnická strana sociální spravedlnosti neobdržela ve volbách žádný
mandát.
(Pokračování na str. 6)

Výsledky voleb do zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem konaných 15. a 16. 10. 2010

Ing. Karel Pačiska
ČSSD

MUDr. Pavel Lukša
ČSSD

PhDr. Vlad. Cisár
ČSSD

Mgr. Alex. Gabrielová
ČSSD

Bc. Josef Vojta
SRBR

Mgr. Mir. Novák
SRBR

MVDr. Petr Dvořák
SNK ED

Ing. Zdeněk Mašík
SNK ED

MUDr. M. Sáblíková
KDU-ČSL

Petr Hanzlík
ČSSD

MUDr. Petr Martínek
SRBR

Mgr.Vl. Moncmanová
ČSSD

Ing. Hicham Nemrah
SRBR

Ak. m. Karel Rossí MUDr. Aleš Ptáček
VPB
KDU-ČSL

Téma měsíce: KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010

Ing. Emil Ondra
ČSSD

Leopold Skarolek
ČSSD

Ing. Boh. Kotlán
KSČM

Mgr. Alois Bouček
KSČM

Antonín Tulis
KSČM

Hanička Pečinková
VPB

Ing. Zd. Vetešník
ODS

Petr Macháček
ODS

INZERCE
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INZERCE
VÝHODNÉ CENY
!! ZIMNÍCH PNEUMATIK!
!
E

C
K
A

Ceny zimních pneumatik
jsou uvedeny včetně DPH.

165/70 R13 SAVA ESKIMO S3 79T
829,-165/70 R14 SAVA ESKIMO S3 79T
989,-165/70 R14 W+(W) 81T NOKIAN
1.197,-185/60 R14 SAVA ESKIMO S3+82T MS 1.085,-195/65 R15 SAVA ESKIMO S3+91T MS 1.181,-195/65 R15W310 91H HANKOOK
1.545,-205/55 R16 W440 91T HANKOOK
1.790,-V naší nabídce jsou i další rozměry, za výhodné ceny.

KONTAKT: 777 723 761
www.autoservisdostal.cz

A
AUTOSERVIS a PNEUSERVIS
U
VÝMĚNA ČELNÍCH SKEL
T
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE
O
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
OPRAVY A PLNĚNÍ KLIMATIZACE
D
ODTAHOVÁ SLUŽBA
O
PRODEJ NOVÝCH VOZŮ ŠKODA, VW
S
ZAPŮJČENÍ NÁHRADNÍHO VOZU PŘI POJISTNÉ
T
UDÁLOSTÍ ZDARMA
Á
L BYSTŘICE N. P. - BRATRUŠÍN
Jsme dceøinou spoleèností nìmecké skupiny Wera a ve strojírenském oboru patøíme ke svìtové špièce. V Èeské
republice pùsobíme od roku 1995, zabýváme se výrobou vysoce kvalitního utahovacího náøadí pro profesionální
použití. Jsme certifikováni dle norem øady ISO 9000. V souèasné dobì zamìstnáváme 450 pracovníkù.
Pro posílení našeho týmu nyní hledáme zamìstnance na tyto pozice:

NÁKUPÈÍ

PRACOVNÍK ÚDRŽBY/ STROJNÍ ÚDRŽBÁØ

Náplò práce:
?
zajištìní operativního nákupu výrobního a režijního materiálu
?
korespondence se zahranièními a tuzemskými dodavateli
?
správa nákupních ceníkù a objednávek
?
vyhledávání a výbìr nových dodavatelù
?
hodnocení stávajících dodavatelù
?
reporting a ostatní administrativní èinnosti spojené s nákupem

Náplò práce:
?
provádìní oprav a údržby strojního parku
?
práce na obrábìcích strojích (soustruh, frézka)

Požadujeme:
?
min. SŠ vzdìlání
?
uživatelskou znalost práce s poèítaèem
?
aktivní znalost nìmeckého jazyka
?
znalost anglického jazyka
?
komunikativní a organizaèní schopnosti
?
schopnost týmové práce
?
èasovou flexibilitu
?
praxi v oboru

Požadujeme:
?
ukonèené SO nebo ÚSO vzdìlání strojního smìru
?
velmi dobré znalosti z oblasti výrobního strojního zaøízení
?
praxi v oboru, manuální zruènost
?
samostatnost, zodpovìdnost, peèlivost
?
znalosti práce na obrábìcích strojích (soustruh, frézka)
?
sváøeèské oprávnìní výhodou

SEØIZOVAÈ
CNC STROJÙ / VSTØIKOVACÍCH LISÙ
Požadujeme:
?
SŠ nebo SOU s technickým zamìøením (nejlépe zamìøení
strojírenství nebo zpracování plastù)
?
praxe v oblasti vstøikování plastù nebo práce na CNC strojích
nebo v oblasti soustružení vítána

Pro všechny pozice nabízíme:
?
po zapracování dlouhodobì perspektivní zamìstnání
?
zajímavou práci, možnost osobního rùstu
?
benefity (týden dovolené navíc, školení, pøíspìvek na životní nebo penzijní pøipojištìní)
?
zázemí mezinárodní spoleènosti
?
mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici

www.werawerk.cz

Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 Bystøice nad Pernštejnem, resp. e-mail: prace@werawerk.cz . Další dotazy rádi zodpovíme na tel.: 566590824, 566590823, 566590820.
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• SMS PŮJČKY. Bez poplatků, bez rizika. Zašlete SMS ve tvaru:
PUJCKA + částka o jakou máte zájem. Pište na číslo: 775 914 105,
zavoláme Vám.
• Půjčky – 100% schválení a vyplácení půjčky na zástavu nemovité a
movité věci. Příjem a registr neřeším. Info: 732 565 767.
• Pronájem: byt 2+1 cihlový Bystřice. Tel.: 602 582 313
• Prodám chatu a byt se zahradou ve Víru, možnost i k rekreačním
účelům, 1+1. Tel: 777 824 822. Prodám RD, 5+1 Bystřice, podsklepený, zahrada, nedaleko centra města.
• POZOR!!! PRÁCE Z DOMU www.byznyszdomu.cz
• Hledám pronájem garáže v Bystřici n. P. – ul. Zahradní. Pište sms
– ozvu se. Tel.: 736 763 961.
• Pomoct může vždy jen odborník. Správa a řízení závazků a pohledávek i v průběhu exekucí, bez rizika, vše na základě smlouvy o zastoupení. Tel.: 734 480 079.
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SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
Datum
od 23. 8. 2010
20. 10. – 12. 11.
2010
20. 10. – 15. 12.
2010
30. 10. 2010
31. 10. – 30. 11.
2010
1. – 7. 11. 2010
1. – 3. 11. 2010
2. 11. 2010
2. 11. 2010
6. 11. 2010
6. 11. 2010
7. 11. 2010
09. 11. 2010
09. 11. 2010
09. 11. 2010
10. 11. 2010
11. 11. 2010
11. – 14. 11. 2010
12. 11. 2010
12. 11. 2010
13. 11. 2010
13. 11. 2010
16. 11. 2010
18. 11. 2010
18. – 20. 11. 2010
20. 11. 2010
20. 11. 2010
20. 11. 2010
23. 11. 2010
25. 11. 2010
26.
27.
27.
28.
28.
30.

11.
11.
11.
11.
11.
11.

2010
2010
2010
2010
2010
2010

konec Ĝíjna, listopad 2010
Název akce
Místo
Prodejní výstava obrazĤ Aloise Lukáška
MČstské muzeum
8. roþník výtvarné soutČže „O nejlepší
ZŠ Zvole
strom roku 2010“
MČstské muzeum,
Aleš Navrátil – Obrazy, plastiky
BystĜice n.P.
Taneþní zábava se skupinou ARZENAL +
Unþín
Bittersweet
SoĖa Janþová - výstava „Hedvábné VLNO- MČstské muzeum,
BYTÍ
BystĜice n.P.
Prodejní výstava výrobkĤ uživatelĤ klubu
DPS BystĜice n.P.
Vþela, od 9.00 – 16.00 hod.
Humanitární sbírka pro Obþanské sdružení
ŠtČpánov nad
Diakonie Broumov
Svratkou
Dnes hrajeme Cyrana; 19.30 hod.
velký sál KD
Beseda s Mgr. Karlem KocĤrkem na téma
mČstská knihovna
„Island, zemČ ohnČ a ledu..“, od 9.30 hod.
Setkání harmonikáĜĤ; 14.00 hod.
velký sál KD
PĜedhodová zábava, hraje sk. PIKARDI
KD VČchnov
VČchnovské hody; od 14.30 hod.
VČchnov
MČstská knihovna
Beseda: Pavlína Filipovská; 17.00 hod.
BystĜice n.P.
Koncert KPH: „Pocta Fryderyku
velký sál KD
Chopinovi“; 19.30 hod.

ZŠ Zvole
MČstské muzeum
SDH Unþín
MČstské muzeum
Charita – klub Vþela
BystĜice n.P.
Obec ŠtČpánov n.S.,
Diakonie Broumov
KD BystĜice n.P.
mČstská knihovna
KD BystĜice n.P.
TJ VČchnov
TJ VČchnov
MČstská knihovna
KD BystĜice n.P.

velký sál KD
velký sál KD
Slovácká chalupa

SKS a Orel BystĜice n.
P.
KD BystĜice n.P.
KD BystĜice n.P.
Rožná

Slovácká chalupa

Rožná

Píseþné

Dolní Rožínka
KD Domanín

Píseþné
VOŠ a SOŠ BystĜice
n. P.
SDH ve Víru
KD BystĜice n.P.
KD BystĜice n.P.
Rožná
SSK BystĜice n. P. a
AVZO BystĜice n. P.
SDH Dolní Rožínka
MS Domanín

velký sál KD

KD BystĜice n.P.

Setkání kĜesĢanských seniorĤ; 14.00 hod.
Animované pásmo pohádek
Prodloužená; 18.30 hod.
Martinský košt v Rožné
Spoleþenský veþer s cimbálovkou
KORDULKA, od 19.00 hod.
Taneþní zábava se skupinou ARZENAL
1. Studentský bál Studentského klubu VOŠ
a SOŠ – stužkovací ples
Martinské hody ve Víru; 8.00 hod.
32. ochutnávka vín
Taneþní kurz pro dospČlé - pokroþilí
Rybí hody
Velká cena MČsta BystĜice nad Pern. ve
stĜelbČ ze vzduchových zbraní, od 7.45 hod.
Taneþní zábava se skupinou ARZENAL
Tradiþní poslední leþ, od 20.00 hod.
Koncert: Wabi DanČk a Miloš DvoĜáþek;
19.30 hod.
Beseda s Martinou Drijverovou,
od 8.30 hod.
Rockový veþer se sk. KROKY; 20.00 hod.
I. roþník BystĜického mariáše
Taneþní zábava se skupinou ARZENAL
PĜehlídka odČvĤ: Letem svČtem; 15.00 hod.
Koncert harmonik s Danou Makovskou
Dva snČhuláci o Vánocích; 10.00 hod.

Organizátor
MČsto BystĜice n.P.

Orlovna

velký sál KD
Vír
velký sál KD
velký sál KD
Slovácká chalupa
KD BystĜice n.P.

MČstská knihovna
BystĜice n.P.
velký sál KD
KD Domanín
Strachujov
velký sál KD
KD Daleþín
velký sál KD

MČstská knihovna.
KD BystĜice n.P.
JiĜí Klusák
Strachujov
Hana Baxantová
Daleþín
KD BystĜice n.P.

Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz

Starostovo podzimní zamyšlení
Jen si tak nevinně dloubnout, urazit, vzbudit pochybnosti a znejistit
poctivé lidi. To je styl tzv. ochránců
spravedlnosti v našem městě. Ono
totiž toto napsání nic nestojí a ani
nikdo nemusí nic dokazovat.
Tento stav začali aplikovat na diskusním fóru města dva naši občané
Veselý a Švestka. Mladí lidé, kteří
v životě začínají, živí se podivným
způsobem a já Veselého ani osobně neznám, protože nechce, i přes
výzvy, vystoupit z anonymity. Tento virtuální občan všemu rozumí a
dokáže komentovat veškeré dění.
Nevím, jestli to je nějaké myší hrdinství nebo politikaření? Ono totiž
napsat, že by radnici prospělo prověření jako ve Znojmě, nebo spojování
mého jména s bývalým premiérem
Grossem, je slina střelená beztrestně

a bezplatně. Na bystřickém diskusním fóru je cca 1700 příspěvků (to
je nevídané v oblasti malých měst).
Příspěvky nikdo nemaže, necenzuruje a radnice se snaží odpovídat i na
sebe větší nesmysly. Nevím, jestli já
i pracovníci radnice mají povinnost
toto snášet od každého „nýmanda“,
dělat, že jsou vděčni za peníz, který dostávají, a hlavně držet pusu.
Nevím, jak by reagovali jiní občané,
podnikatelé, lékaři nebo majitelé
nemovitostí, kdyby byli pod stálým
útokem ze strany někoho dalšího,
který si je plete se sluhou. Velká politika nabízí dostatek příkladů i nábojů.
V našem městě se přes dřívější politikaření všichni od této praxe oprostili,
a právě proto se udělala spousta práce. V okolních městech pozorujeme
politický boj mnoha stran a uskupení.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

V Bystřici je poměrný klid, možná
proto, že jsme si politickým blázincem prošli již dříve. Tato společná
práce všech zastupitelů přinesla druhé místo v republice v oblasti čerpání
dotací na hlavu obyvatele. Celkové
investice za volební období činily
431 233 tis. Kč. Z toho přijaté dotace
dosáhly výše 196 127 tis. Kč. Proto
se také naše město skokem dostává
mezi města pěkná, ekologická, tedy
zdravá, srozumitelná pro mladé a
středně staré či akceptované seniory.
V dalším období je možnost využít
připravených dalších projektů a bude
záležet na nově zvoleném zastupitelstvu, zda odloží politiku po volbách
nebo bude naslouchat křiklounům,
kteří pro naše město nic neudělali.
Já bych Bystřici přál variantu první.
Můžeme být hrdými občany, kteří ví,

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Sňatky
ŘÍJEN 2010
9.10. Eliška Vozdecká
Petr Sedlář
Narození
SRPEN 2010
6.8. Radek Cacka
7.8. Kamila Štouračová
7.8. Filip Šorf
23.8. Tereza Víchová
25.8. Šimon Pelc
Jubilanti
ŘÍJEN 2010
Josef Jurnečka
70 let
LISTOPAD 2010
Vlasta Bílková
Antonie Mašková
Josef Bukáček
Petr Kinc
Stanislav Zemach
Bohumila Hrůzová
Jiřina Práchynská
Žoﬁe Bondorová
Stanislava Hoferová
Bohumil Strašil
Jan Kouřil
Vladimír Láznička

89 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Zahájena realizace
projektu „Komunální
kompostárna města
Bystřice nad Pernštejnem“
Projekt „ Komunální kompostárna města Bystřice nad Pernštejnem“
navazuje na dokončované projekty
„Centrální sběrný dvůr města Bystřice nad Pernštejnem“ a „BUENO –
Bystřicko – udržitelné a environmentální nakládání s odpady 1. etapa“
a završuje jednu významnou a ucelenou etapu rozvoje města Bystřice nad
Pernštejnem v oblasti podpory třídění komunálního odpadu. Předmětem
projektu je vybudování zabezpečené zpevněné plochy nacházející se
uvnitř areálu městem vlastněných
technických služeb, jejímž účelem
bude umožnit veškeré nakládání
s komunálním kompostovatelným
odpadem. Součástí projektu je i pořízení stroje na překopávání kompostu.
Kapacitní parametry kompostárny
jsou dimenzovány nadčasově a kalkulují s výrazným a prudkým nárůstem objemu kompostovatelného
odpadu jako vstupní suroviny tohoto
zařízení. Předpokládaná výše dotace
z Operačního programu životní prostředí činí 4.597.997,- Kč.
Aleš Sitař
kam patří a radnice se snaží pracovat
v jejich prospěch.
Tento článek dávám do tisku ještě
před volbami, proto nevím, jak budou
občané rozhodovat. Je ale nasnadě,
že atmosféra nedůvěry ničemu nepomůže a dokáže velmi zranit.
Karel Pačiska,
starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE
(Pokračování ze str. 1)

V připojené tabulce uvádíme počty hlasů, které získaly jednotlivé volební strany v 15ti okrscích našeho města.
Název
Ø volební stany Ø

poþet voliþĤ Ö
þíslo okrsku Ö

SNK Evropští demokraté
KDU-ýSL
SRBR
Volba pro BystĜici
ýSSD.
KSýM
DSSS.
ODS

poþet platných hlasĤ
% úþasti ve volbách

902
1
504
456
1343
903
2908
1010
18
848
7990

691
2
290
398
707
596
2123
909
16
412
5451
44,78 39,50

880
3
1029
1212
1785
716
2871
1575
9
1013

991
4
526
488
1270
1002
3027
1085
19
654
10210 8071
55,91 39,65

VysvČtlivky : SRBR – Sdružení za rozvoj bystĜického regionu
DSSS – DČlnická strana sociální spravedlnosti

1 - Základní škola Nádražní ul., Bystřice n. P.
2 - Základní škola Nádražní ul., Bystřice n. P.
3 - Základní umělecká škola Bystřice n. P.

945
5
430
389
1199
915
2990
937
24
566
7450
37,14

1012 747
69
6
7
8
1125 930
56
1359 884
48
1437 1263 208
923 826
81
3235 2825 243
1682 732
78
17
15
2
1258 704 105
11036 8179 821
51,77 53,68 69,56

54
9
30
133
20
7
149
137
0
70
546
48,14

96
10
295
292
148
98
135
91
0
195
1254
61,45

4 - Kulturní dům Bystřice n. P.
5 - Střední zemědělská škola Bystřioe n. P.
6 - Městské muzeum Bystřice n. P.
7 - Dům s pečovatelskou službou Bystřice n. P.
8 - Bratrušín

KALENDÁŘ „BYSTŘICKO 2011“

Město Bystřice nad Pernštejnem vydalo nástěnný kalendář „Bystřicko
2011“ s panoramatickými fotograﬁemi Milana Peňáze. Doprovázejí je
menší fotograﬁe z kulturních, sportovních a jiných úspěšných akcí konaných na Bystřicku. Kalendář graﬁcky zpracovala J. Soukopová, vytiskla
tiskárna Unipress Žďár a za 130,- Kč si jej můžete zakoupit v Turistickém
informačním centru v Bystřici.
-HJ-

74
11
78
76
226
81
259
342
0
48
1110
75,67

69
98
12
13
106
29
216 359
102 174
72 101
435 374
79 134
3
0
82 114
1095 1285
81,15 61,22

9 - Pivonice
10 - Lesoňovice
11 - Dvořiště
12 - Karasín
13 - Vítochov

247 235
14
15
210 140
318 525
275 725
131
89
908 632
231 302
2
2
724 190
2799 2605
56,68 58,72

7110
-----

69902
48,12

14 - Domanín
15 - Rovné,Divišov
Eva Špatková,
tajemnice MěÚ

EDBA – Evropský den bez aut – 22. 9. 2010
Město Bystřice nad Pernštejnem se
opět připojilo k Evropskému dni bez
aut (EDBA) dne 22. 9. 2010. Deklarovalo tím snahu o zlepšení životního prostředí náhradou individuální
dopravy integrovanou. Tím se snižuje
dopravní intenzita, zejména v lokalitách měst a obcí, resp. se zvyšuje bezpečnost chodců a cyklistů a současně
se snižují emise výfukových plynů.
Osvěta EDBA proběhla na náměstí, kde byly vystaveny práce dětí
z mateřských školek k tématu a po
celý den jezdila MHD v Bystřici
zdarma. Dalším krokem k osvětě
byla nabídka cyklovýletů či pěší túry
po bystřickém okolí turistickým a informačním centrem. Bylo možno si
ověřit vědomosti testem historické-

ho vývoje dopravy od žáků Základní
školy Nádražní 615 a v neposlední
řadě propagovala BESIP koordinátorka pro kraj Vysočina.
Taktéž se nemohu nezmínit o spolupráci s příslušníky z Obvodního
oddělení Policie ČR Bystřice n. P., kteří
ukázali aktivní a pasivní pomůcky pro
bezpečnost v silničním provozu i pro
veřejný pořádek.
Vše proběhlo bezvadně a poděkování si zaslouží ředitelka MŠ Mgr. Vlasta Moncmanová, učitelky i děti, dále
Mgr. Dagmar Pivková a žáci ZŠ
Nádražní, příslušníci OOP ČR Bystřice, koordinátorka BESIP Miloslava
Vojtová a kolegové z Města Bystřice
nad Pernštejnem. Děkuji všem.
Jiří Daniel

Město Bystřice nad Pernštejnem obdrží dotaci na revitalizaci městské zeleně ve výši 21 milionů korun
Město Bystřice n. P. podalo do Operačního programu životní prostředí, prioritní
osy 6 projekt „Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Bystřici n. P“. Žádost
splnila veškeré požadované náležitosti
a díky kvalitě záměru i projektu získala
vysoké bodové ohodnocení. Projekt byl
schválen Státním fondem životního prostředí a Město Bystřice nad Pernštejnem
obdrží dotaci ve výši 90% nákladů celého
projektu ve výši přes 21 milionů Kč. Realizace projektu bude probíhat postupně
v jarním a podzimním období po dobu tří
let. Město Bystřice n. P. bude tedy muset
do projektu postupně vložit částku přes 2
miliony korun. Vzhledem k dlouhé době
realizace a rozdělení těchto vlastních
prostředků do tří let se bude z městské
pokladny do projektu vkládat přibližně
stejná částka, která se musí vkládat pravidelně do údržby městské zeleně. Realizace projektu tedy dodatečně téměř nezatíží
městský rozpočet.
Před zahájením tvorby projektové
dokumentace k předmětnému projektu
bylo nejprve provedeno orientační přírodovědné posouzení celého řešeného
území, tedy prakticky veškeré městské
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zeleně. Zeleň města byla rozdělena na 17
podstatných částí (např. Sídliště I, Sídliště
II, Voldán, park u polikliniky, garáže, atd.),
a tyto byly zpracovány jako podprojekty.
Byla provedena inventarizace a zakreslení zeleně. Ve všech posuzovaných případech se jedná o intravilánové plochy zeleně (stromy, keře, travnaté plochy), uměle
založené travnaté plochy jsou pravidelně
kosené. Stromové porosty tvoří převážně
výsadby okrasných, často geograficky
nepůvodních dřevin bez významnější
ekologické hodnoty. Výjimku tvoří pouze
část zeleně na Sídlišti II, kde se nachází
hodnotné buky, duby, lípy a javory. Řada
stromů vykazuje známky přestárlosti a
nemocí. Některé stromy jsou vzhledem
ke svému mělkému zakořenění, množství
suchých větví a své velikosti nebezpečné
lidem i okolnímu prostředí, kdy hrozí
samovolné opadávání větví v době větrů.
V některých případech hrozí i vyvrácení
těchto stromů.
Město Bystřice nad Pernštejnem pravidelně vyčleňuje finanční prostředky na
údržbu a obnovu veřejné zeleně. Nicméně rozsáhlost zeleně v majetku Města
neumožňuje řešit tuto problematiku

komplexně. Proto je základním cílem
projektu provedení komplexní revitalizace míst městské zeleně při využití
dotačních prostředků z Operačního programu životního prostředí. Výsledkem
projektu revitalizace zeleně potom bude
zlepšení kvality a zdraví zeleně a stromů
v intravilánu města, rozšíření rozlohy a
počtu jednotlivých druhů zeleně, podpoření rozvoje biodiverzity regenerací
travnatých ploch, provedení výškového i plošného odlišení stromových a
keřových porostů s využitím vhodných
původních druhů dřevin. Dojde ke zlepšení vzhledu města, obnově, popřípadě
vzniku přírodě blízké zeleně v sídelním
prostředí, zlepšení zdravotního stavu
městské zeleně, snížení bezpečnostního
rizika vyvrácení stromů a padání větví.
Část městské zeleně bude odstraněna,
jedná se ale o celkové malé množství
stromů a keřů (přibližně 10 % celkového
počtu). Odstranění každého stromu je
podrobně zdůvodněno na základě dendrologického posouzení.
Technické řešení projektu spočívá
v několika krocích:
1. Pěstební zásahy – bude se jednat o

kácení stávajících druhově a koncepčně
nevhodných dřevin, odstranění náletové
a nemocné zeleně a dřevin, které představují bezpečnostní rizika. Je navrženo
pokácení kompozičně nevhodných
jehličnatých stromů, přestárlých sloupovitých topolů, které jsou pro své okolí
nebezpečné a odstranění bodových výsadeb keřů, které tříští trávníkové plochy a
znesnadňují údržbu. Budou provedeny
zdravotní a odlehčovací řezy s odstraněním suchých větví, ošetření ran, dutin a
pahýlů, zvýšení stability korun, vázání
korun stromů apod.
2. Výsadba nových stromů a keřů a
zakládání trávníků – za odstraněné dřeviny jsou navrženy plnohodnotné náhrady
ve formě listnatých stromů a v minimální míře i jehličnatých stromů. Výsadba
stromů bude prováděna buď v jarním
nebo v podzimním období. Celkově
bude vysazeno 458 nových stromů.
3. Rozvojové a udržovací práce
– v rámci projektové dokumentace pro
jednotlivé lokality jsou stanoveny podmínky i pro následující údržbu a péči o
vysazovanou zeleň dle jednotlivých ročních období a dle vývojové fáze zeleně.
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ZPRÁVY Z RADNICE, ŠKOLSTVÍ
Zástupci novinářů a cestovních kanceláří na Bystřicku

Dne 7. října 2010 se uskutečnil
na Bystřicku Press trip a Fun trip,
který organizovalo Město Bystřice nad Pernštejnem ve spolupráci
s agenturou CzechTourism Praha
a Vysočina Tourism. Díky získání
prestižního titulu EDEN – Vyhlášený turistický region 2010 přijeli
Bystřicko navštívit zástupci z řad

novinářů a cestovních agentur
zaměřených na domácí cestovní ruch. Informační centrum pro
zástupce cestovních kanceláří a
novináře připravilo pestrý program.
Chtěli jsme představit alespoň část
našeho krásného mikroregionu.
Návštěvu uvítal pan starosta Ing.
Karel Pačiska v prostorách budovy

městského muzea. Stručně pohovořil o situaci na Bystřicku, našich silných i slabých stránkách a vyzvedl důležitost rozvoje cestovního
ruchu v našem regionu. Poté jsme
návštěvu provedli TIC a městským
muzeem, kde jsme jim představili
jak historii, tak kus práce pracovníků TIC. Pro zástupce cestovních

Nejsou stráně jako Stráně
Bývají slunné, příkré, rozlehlé,
krátké, dlouhé ...
Stráně, o kterých bude řeč, jsou
Dlouhé a najdeme je v CHKO Jeseníky.
Osmáci ze ZŠ TGM dnes již dobře
vědí, že: Dlouhé Stráně – tak se jmenuje přečerpávací vodní elektrárna,
která se zařadila mezi sedm největších
divů České republiky a patří k našim
nejvyhledávanějším stavebně technickým památkám. Její dolní nádrž
se nachází na říčce Divoká Desná,
odtud se voda přečerpává do horní

nádrže netradičně situované takřka na
temeno hory v nadmořské výšce 1350
m. Vzhledem k tomu, že je přehrada
uvnitř chráněné krajinné oblasti, je
vlastní elektrárna umístěna v podzemí
- uvnitř hory.
16. září absolvovali žáci 8. ročníku ZŠ TGM fyzikálně zeměpisnou
exkurzi na Dlouhé Stráně. Museli si
ten den ráno přivstat, ale odměnou
jim byl krásný východ slunce v podhůří našich nejvyšších moravských
hor i překrásné pohledy na Jeseníky.
Součástí výpravy do hor byl i výstup

na Praděd, který prověřil fyzickou
zdatnost všech účastníků.
Zajímavé pocity jsme měli určitě
i v podzemí, kde jsme si prohlíželi
vlastní elektrárnu s turbínou. A nad
námi – obrovský kamenný horský
masiv. Výklad našeho průvodce nám
přiblížil průběh výstavby celého
díla. A ti, kteří tuto náročnou stavbu
vyprojektovali a zrealizovali, byli v tu
chvíli v našich očích za hrdiny. Jsou
mezi nimi i lidé od nás z Bystřice.
Hana Nosková
ZŠ TGM Bystřice n. P.

Exkurze pro 6. ročník – Botanicus u Ostré n. L.
V pátek 17. září jsme se, jako
každý rok, vypravili na exkurzi žáků
6. ročníku v rámci výuky předmětů
přírodopis, výtvarná výchova a dějepis. Navštívili jsme dílny tradičních
řemesel a zahrady Botanicus u Ostré nad Labem. Tato ﬁrma je známá
výrobou přírodní bylinné kosmetiky
a nejrůznějších biopotravin (bylinné
octy, oleje, koření, marmelády a hořčice). Průvodkyně ve středověkých kostýmech nás seznámily s životem ve
středověkém městečku a především s
tradičními řemesly.
Žáci se tak dozvěděli, jak fungovala středověká lékárna, jak se vyrábělo
mýdlo, svíčky, ruční papír, provazy a
lana, jak se pracovalo s hlínou na hrnčířském kruhu a mohli si prohlédnou i
repliku středověké pece na keramiku.
Seznámili se i s drátenickým řemeslem
a kuchyňským náčiním vyráběným

z drátů. Odvážlivci si mohli vyzkoušet, jaké je být natažený na skřipci
nebo bloudit v labyrintu. Dobrodruzi
si mohli zkusit rýžování zlata.
Někteří využili i možnost posedět
v hostinci, jehož dřevěné trámy byly
podle staré receptury natřeny volskou
krv a občerstvit se pravými keltskými
palačinkami a přírodními sirupy.
Po společné prohlídce
středověké
vesnice si každý mohl
vlastnoručně vyrobit
tradičním způsobem
některou z uvedených
věcí za mírný poplatek několika grošů,
které si žáci vyměnili
v pokladně Botanicu.
A po závěrečném
nákupu
voňavých

dárků ve ﬁremní prodejně jsme se
vydali na zpáteční cestu. Všichni
jsme odjížděli spokojeni se spoustou
nových poznatků a pěkných výrobků
a dárků.
Jana Koscielniaková
ZŠ TGM Bystřice n. P.

Evropský den jazyků na ZŠ T. G. Masaryka
Dne 24. 9. 2010 se žáci 8.A a 8.B
ZŠ T. G. Masaryka zúčastnili revitalizace učebny anglického jazyka. Zde se
každý z nich podílel na obnově staré
učebny. Práci konalo asi 40 žáků pod
dohledem paní učitelky Hanychové a
paní učitelky Jeřábkové. Akce trvala
celý den, dokončovací práce následovaly ještě celý následující týden.
Dveře učebny zdobí velký červený
nápis English spolu s obrázkem Mr.
Beana, nad tím vším je fotograﬁe
královské koruny. Ve třídě se přímo
na stěně objevily tři portréty slavných
panovníků: Jindřicha VIII., Alžběty
I. a Viktorie. Jindřicha VIII. ztvárnila Eva Cuperová z 8.A, Alžbětu I.
namalovala Martina Kováčová z 8.

A a královnu Viktorii zobrazila Anna
Martinková opět z 8.A. Na další stěně se objevila legendární hudební
skupina Beatles a jejich proslulá Yellow Submarine. Tuto práci vytvořil
Petr Mach a Michal Zich, žáci 8.B.
V místnosti je nově i vlajka Velké
Británie, obrovský Big Ben, Tower
Bridge nad řekou Temží, informační
tabulky o reáliích anglicky mluvících
zemí, typická telefonní budka se znakem monarchie a hodinami, kterou
dělal Zdeněk Kinc z 8.B, britská královna Alžběta II. ve zlatě od malíře
Radka Gregora z 8.A. Na oknech se
vyjímají květináče ozdobené typickými anglickými motivy, nad nimi
visí kašírovaní havrani z Toweru,
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symbol monarchie, opodál můžeme
obdivovat model světoznámého Stonehenge.
Velká pochvala také patří Evě
Cuperové, Petru Machovi, Denisu
Žličařovi, Monice Jurnečkové, Dominiku Menšíkovi a Zdeňku Kincovi za
to, že přišli i v době svého volna a
práci na učebně téměř dokončili.
Dne 6. 10. 2010 v 8:00 proběhlo
slavnostní otevření učebny anglického jazyka. Hned po slavnostním otevření se v učebně učilo. Všichni mají
ze své vykonané práce velkou radost
a budou se těšit i na příští Evropský
den jazyků.
Petr Mach, žák 8.B
ZŠ T.G. Masaryka

agentur byl program připraven tak,
abychom ukázali možnosti ubytování na Bystřicku a zajímavé atraktivní lokality pro jejich potenciální
klienty. Připravili jsme prohlídku
sportovní haly v Bystřici nad Pernštejnem, Sport hotelu, Hotelu Skalský dvůr, Vírské přehrady, Svratecké vodohospodářské naučné stezky,
agrofarmy v Habří, Draxmooru
a Westernového městečka Šiklův
mlýn. Tuzemští turisté jsou pro nás
stěžejní klientelou, a proto doufáme,
že i tyto aktivity přispějí ke zvýšení
návštěvnosti našeho regionu.
Touto cestou bychom chtěli moc
poděkovat všem podnikatelům, kteří nám s organizací pomohli a také
nás ﬁnančně podpořili.
OK

Projektová výuka
ZŠ Bystřice n.P.,
Masarykovo nám. 60
Naše škola je obklopena krásnou přírodou, a proto ji maximálně
využíváme ve vyučovacím procesu.
Součástí našeho ŠVP je projektová
výuka, jejímž prostřednictvím se
snažíme našim žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zprostředkovat teoretické poznatky, které
získávají ve výuce, při konkrétních
činnostech.
Konec léta v naší škole připomínají dva projekty: Drakiáda a Podzim – den padajícího listí, které mají
již několikaletou tradici. Všichni
se na ně každoročně velice těšíme.
Realizovali jsme je ve středu 22. 9.
2010. Dopoledne žáci z přinesených
přírodnin zhotovovali různé výrobky – stromy, keře, zvířata, draky, při
jejichž výrobě především rozvíjeli
svoji fantazii, estetičnost, představivost a schopnost kombinovat různé materiály a pracovní techniky.
Potom jsme všichni učitelé a žáci
vyrazili do přírody, abychom uskutečnili Drakiádu. Mladší žáci měli
většinou draka, kterého jim koupili
nebo zhotovili rodiče, ti starší si je
vyrobili v hodinách pracovní výchovy sami. Při výrobě se naučili spoustu užitečných dovedností a poznatků. Museli jsme vyjít až na kopec
pod vlakové nádraží, aby draci měli
ten správný vítr a létali. Někteří draci bohužel havarovali krátce po startu nebo po kratičkém letu, ale zato
jiní se pořádně proletěli po obloze.
Každý let i pouhý pokus byl odměněn bouřlivým potleskem. V závěru
Drakiády jsme vyhodnotili nejhezčího draka a draka, který nejlépe létal.
Žáci byli nadšeni a spokojeni.
Z obou projektů byla pořízena
krásná fotodokumentace. Nejlepší
výrobky jsou vystaveny na chodbě
ve škole.
Anna Tomanová,
ZŠ Bystřice n.P.,
Masarykovo nám. 60
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Už se nemohli dočkat
Každý rok žáci 1.- 5. ročníku
naší školy chodí na podzimní cvičení v přírodě. I letos se konečně
dočkali pěkného zářijového počasí a spolu se svými vyučujícími
se vydali za přírodními krásami
Bystřicka a jeho okolí. Náplň a

program jednotlivých tříd byl
opravdu pestrý a bohatý. Překonávání přírodních překážek, turistický pochod, dopravní výchova,
orientace v terénu, přírodovědné
a sportovní aktivity vládly celým
dopolednem.
Některé
třídní kolektivy tento
krásně prožitý den
zakončily opékáním
párků, zpěvem písní
a sladkou odměnou
v cukrárně.
Plni zážitků se
žáci vraceli domů a
už teď se těší na jarní
cvičení v přírodě.
Pavlína Uhlířová,
učitelka ZŠ
T.G.Masaryka

Dne 4.10.2010 se ve
Máme rádi zvířata
školní družině ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
uskutečnila
výtvarná
soutěž s názvem Máme
rádi zvířata. 48 účastníků bylo rozděleno do
2 kategorií. V kategorii
mladší žáků (1.-2. třídy) obsadili 1.-3. místo Pavel Javůrek z 2.
B, Pavel Vícha z 1.A a
Kristýna Hladíková z 2.B.
V kategorii starších žáků (3.-4. třída) si nejlépe vedli Iva Palová z 4. třídy,
Adéla Novotná z 3.B a Jan Žilka opět z 4. třídy. Vítězové byli oceněni medailemi a drobnými věcnými cenami.
J. Vičarová, L.Kotlánová, vychovatelky ŠD, ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
Téměř přesně rok uplynul a VOŠ
a SOŠ v Bystřici na Pernštejnem se
stala znovu pořadatelem tradičního
mezinárodního sportovního utkání
„O pohár starosty města“. Na ploše
stadionu při slavnostním zahájení tentokráte stáli žáci 7 škol. Naše pozvání
přijaly SOŠ Nové Město na Moravě,
SŠT Žďár nad Sázavou, ZŠ Bystřice
n. P., Nádražní se svými deváťáky,
tradičně bystřické Gymnázium a naši
zahraniční partneři ze Slovenska a
Maďarska. Celkový počet sportovců
se vyšplhal na úctyhodných 142.
Za chladného, ale slunečného počasí se uskutečnily závody v tradičních
atletických disciplínách na dráze a dalších sportovištích. Výborným, velice

Exkurze na Sběrný dvůr

Na naší škole se vyučuje předmět
ekologická výchova v 6. a 7. ročníku. V rámci tohoto předmětu jsme
uskutečnili exkurzi pro žáky 6. ročníků na téma Odpady. Využili jsme
pozvání Technických služeb města
Bystřice n. P., které 1. 10. 2010 slavnostně otvíraly nový Sběrný dvůr.
Žáci zde měli možnost seznámit se
s tříděním odpadních surovin a zjistit, které odpady právě sem mohou
občané našeho města přivážet.
Exkurze byla doplněna prohlídkou
chráněné dílny, kde se třídí plasty. Udivilo nás, jak velké množství
tohoto odpadu se vyprodukuje a
následně zpracovává. I když se nám
to nezdá, každý občan vyprodukuje
za 1 rok průměrně až 300 kg odpadu. A právě plasty tvoří téměř 20 %
z tohoto množství. Největší úspěch u
žáků měla prohlídka velmi moderní-

ho svozového auta na odpad.
A co žáci také na sběrném dvoře
zažili? U stánku Ekokom byly zajímavé hry a soutěže na téma cyklus
plastů, kartonů, skla a papíru, za které
získávali drobné odměny. Exkurze se
žákům líbila.
V těchto aktivitách budeme pokračovat, protože odpady jsou jedním
z témat projektu Ekoškola, do kterého
jsme zapojeni a v letošním školním
roce budeme již potřetí obhajovat
mezinárodní titul „Eco-schools“. Tříděním a nakládáním s odpady se o trochu více přiblížíme k čistější přírodě a
je nutné s tím začít právě u těch „nejmladších“. S technickými službami
máme dobrou spolupráci a připravujeme společnou akci 7. 1. 2011 - Sběr
papíru.
Učitelé EV Hana Kopecká,
Dagmar Pivková

Pohár starosty města 2010
kladně hodnoceným zpestřením se
stal cross-country běh okolo školních
budov areálu Gymnázia.
V hodnocení družstev byl sveden
tuhý boj o každý bod včetně „žolíků“,
které týmy vsázely na svoje nejlepší
disciplíny. Z celkových výsledků pro
Vás vybíráme především úspěchy
reprezentace VOŠ a SOŠ Bystřice n.
P. Dívky zvítězily ve štafetě na 4 x
300 m a ve skoku dalekém, byly druhé
v běhu na 60 m a ve vrhu koulí, třetí
v běhu na 800 m, v běhu cross-country a ve skoku vysokém. Chlapci sice
nezvítězili ani v jedné disciplíně, ale
druzí byli ve skoku vysokém, byli třetí
v běhu na 4 x 300 m, běhu na 1500 m

a v cross-country běhu.
Celkově zvítězili a putovní pohár si
odnesli sportovci Gymnázia Bystřice
n. P., druhé místo v celkovém hodnocení obsadili sportovci VOŠ a SOŠ
a třetí místo ukořistili reprezentanti ze
slovenských Šahů. Všechny kompletní
výsledky jsou zveřejněny na stránkách
školy www.szesby.cz.
Nezbývá než tímto poděkovat za
návštěvu pozvaným hostům, Ing. Karlu Pačiskovi, starostovi Bystřice, paní
poslankyni Rusové, panu krajskému
zastupiteli Slámečkovi a dalším. Zároveň toto poděkování patří i organizátorům všech disciplín, sponzorům
- řeznictví F. Šutera, Olešnice, Pedy

s.r.o., Rio Mare, Městu Bystřice nad
Pernštejnem a SK VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.
Za rok se na všechny naše partnery u dvanáctého ročníku sportovního
utkání velice těšíme.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Uspávání broučků na MŠ Čtyřlístek
se stalo tradicí, na kterou se děti velmi
těší.
I letos 7.10. se ho zúčastnilo velké
množství dětí i rodičů. Přišly nejen děti
z MŠ Čtyřlístek , ale i děti z jiných částí
našeho města. Přinesly si s sebou lampiónky, lucerničky a už se těšily, kdy
se zešeří, aby mohly vyrazit společně
s broučky na jejich „poslední let“ před
zimním spánkem. Nejdříve se ale ještě
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posilnily dobrým perníkem a čajem
a potom už se mohly vydat na cestu.
Světla lampionů a lucerniček prozářila
krásný podvečer.
Na závěr čekalo na děti velké překvapení. Paní učitelky vypustily na
noční oblohu deset velkých barevných lampionů.Ve tmě zářily nejen
letící lampiony, ale i oči všech dětí.
Zaměstnanci MŠ Čtyřlístek,
Okružní 753

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

INZERCE

KULTURA, OSTATNÍ

Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme pro zpříjemnění podzimních dní několik titulů
z nových knih, zakoupených v průběhu měsíce září.
Knihy pro dospělé:
Androniková Hana
Babica Jiří
Berry Steve
Bílek Jiří
Frommer Benjamin
Kessler Leo
Král Zdeněk
Nosková Věra
Peters Ellis
Preston Douglas J.
Silva Daniel
Skopová Kamila
Škvárová Veronika
Van Eyck Manuel F.

Nebe nemá dno
Babicovy dobroty
Pařížská pomsta
Vojáci druhé kategorie, aneb,
Neříkejte jim černí baroni
Národní očista
Jízda smrti
Století českého automobilu
Přece by nám nelhali
Havran z Předklášteří
Hřbitovní tanec
Anglický zabiják
Rodinné svátky o století zpátky, aneb, Oslavy
a rituály v české domácnosti
Indonésie
Pěšákem ve Vietnamu

Knihy pro mládež:
Awdry W.
Horowitz Anthony
Žáček Jiří

Věčné příběhy Čtyřlístku
O mašince Tomášovi
Krokodýlí slzy
Čertovská pohádka

Jak proběhl „Týden knihoven“ v bystřické knihovně.
U příležitosti 200.výročí narození Karla Hynka Máchy / 16.11. 1810
– 6.11. 1836 / proběhly 5.října 2010 v městské knihovně dva dopolední semináře lektora PhDr. Hynka Bouchala s názvem Karel Hynek Mácha – proč
je nejlepší (classicus) pro studenty bystřického gymnázia i nejširší veřejnost.
Akce byla realizována v rámci našeho projektu „ Knihovna otevřená
všem“ za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR.
„AFRIKA – JINÝ SVĚT“
Přednáška manželů Lenky a Václava Špillarových - autorů mnoha knih
s cestovatelskou tématikou, nás tentokrát zavedla do jižní Afriky. Všichni
účastníci besedy odcházeli do svých domovů až téměř po třech hodinách
poutavého vyprávění doplněného stovkami nádherných diapozitivů.
Všechny akce městské knihovny jsou vždy volně
přístupné nejširší veřejnosti.

Beseda s paní MARTINOU DRIJVEROVOU
Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 pořádá městská knihovna dopolední besedu se známou autorkou knih pro děti paní Martinou Drijverovou. Pořad
s názvem „Zlobilky“ je určený pro žáky 3.ročníků bystřických ZŠ a proběhne
v 8,30 hodin v oddělení pro mládež. Na závěr pořadu se uskuteční autogramiáda s možností nákupu autorčiných knih a obrázků za snížené ceny.
Kontakty na naši knihovnu
tel.: 566 552 376, mobil: 723 521 892,
e-mail: knihovna@bystricenp.cz, www.knihovna.bystricenp.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

TRADIČNÍ POSLEDNÍ LEČ
Myslivecké sdružení Domanín zve všechny občany z obce i z okolí na
již tradiční Poslední leč. Letos se bude konat v sobotu 20. listopadu od 20
hodin v KD v Domaníně. Hrát bude také jako již tradičně Zuberská šestka.
Větrný podzim láká kluky a holky všeho věku k pouštění draků.
I v Domaníně se opět po roce konala Drakiáda, která se i přes nečekaně
chladné počasí vydařila. Díky silnému větru všichni přítomní draci lítali
a někteří i uletěli.
Zdeněk Skula, předseda samosprávy
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VIZE

Centrum zelených vědomostí
Jedná se nepochybně o nejvýznamnější investiční a zároveň i rozvojovou akcí
města pro příští léta, která snad konečně úspěšně završí více než desetileté úsilí
města a zemědělské školy o záchranu a využití Nových Dvorů. Projekt Centra
zelených vědomostí obsahuje kompletní rekonstrukci zámečku se záměrem jeho
budoucího využití pro turistiku – pro expozici panského bydlení, pro zemědělské muzeum a další navazující aktivity. Protože se však podařilo projekt zařadit
mezi tzv. strategické projekty Kraje Vysočina, jejichž účelem je přispět k rozvoji nejen města Bystřice, ale celého Kraje Vysočina, má projekt mnohem větší
ambice a cíle. Vedle zrekonstruovaného zámečku vznikne moderní stavba ekologického pavilonu, který bude naplněn interaktivními exponáty zaměřenými
na propagaci a popularizaci „zelených“ technologií. Protikladem historického
zámečku a ultramoderního ekopavilonu bude zhmotněna jedna z vůdčích myšlenek Centra, a to „od minulosti do budoucnosti“. Cílem je (zejména v oblasti
výroby a využívání zdrojů energie ale nejen v ní) návštěvníkům ukázat a současně umožnit si osahat způsob života před staletími, nyní a v blízké budoucnosti.
Proto bude mít Centrum vysunutá chapadýlka i mimo samotný areál Nových
Dvorů s cílem ukázat současné ekologické aktivity našeho města (biomasová
kotelna, pěstování rychlerostoucích dřevin, fotovoltaická elektrárna apod.).
Druhá z vůdčích myšlenek Centra zní „v zámku a podzámčí“. Proto vznikne
v prostoru před zámečkem skanzen staveb horácké vesnice, který bude ukazovat
život prostého venkovského lidu a bude tvořit protipól k vlastnímu zámečku.
Cílem je ovšem opět interaktivní poznání, takže stavby ve skanzenu budou repliky starých staveb, které svým vnitřním vybavením umožní provozování starých
řemesel apod. Popsaná koncepce Centra zelených vědomostí směřuje k tomu,
aby se z chátrajícího statku nad městem stala jedna ze základen turistického
ruchu Bystřice a Bystřicka, která bude významným partnerem hradu Pernštejna či Šiklova mlýna a spolu s nimi vytvoří z Bystřicka zajímavou turistickou
oblast. Mezi jiným by k tomu měl přispět i záměr umístit do zámečku minipivovar. Naše město tak snad bude mít po několika staletích zase svoje pivo.

Hora – dominanta města
Revitalizace kopce Hora je záměr, který má mimo jiné i v návaznosti na
Centrum zelených vědomostí opět o trochu zvýšit atraktivitu města Bystřice. Plánovaná hvězdárna má předpoklady stát se zajímavým cílem jak
pro obyvatele regionu, tak i pro návštěvníky odjinud. Ovšem projekt není
zdaleka jen hvězdárna. Počítá se s celkovou revitalizací Hory s cílem učinit z ní opět dominantu tohoto města jakou nepochybně po staletí bývala.
V dlouhodobějším výhledu pak projekt počítá s propojením Hory a středu
města neboli s revitalizací starého města, neboť Bystřice rozhodně nejsou
jen sídliště a náměstí.

Cyklostezky
Pro to, aby se cyklostezky nebo přesněji řečeno komunikace
pro nemotorovou dopravu staly jednou z priorit pro následující roky, je řada dobrých důvodů. Jedním z nich je bezpečnost.
Intenzita motorové dopravy roste takřka geometrickou řadou
a nehodlá se prozatím zastavit. Pohyb pěších či cyklistů tam, kde
to bylo v dobách našeho mládí zcela bezpečné, je dnes naopak
velmi nebezpečný a třeba na silnici I/19 skoro nepřijatelný. Navíc
nemotorová doprava je jedním z fenoménů doby. Přičemž dnes už
nemá smysl mluvit jen o pěších či o cyklistech. Například in-line
brusle jsou už dnes cyklistice málem rovnocenné. Z toho plyne
mimo jiné i oprávněná snaha města podporovat zdravý životní
styl obyvatel. V neposlední řadě je třeba říci, že vzhledem k bezpečnostním aspektům nemotorové dopravy budou cyklostezky
podporovány dotacemi bez ohledu na politické složení vlády či
deﬁcit státního rozpočtu. Naše město má zpracován dlouhodobý
plán rozvoje tras a stezek. Jeho název je „Cyklistická pavučina
Bystřicka“, svým dosahem zahrnuje celé území našeho mikroregionu a postupná realizace bude trvat mnoho let nebo i desetiletí.
Z krátkodobějšího hlediska město naváže na právě budovanou
stezku k Domanínskému rybníku. Projekčně je připraveno vyvedení nemotorové dopravy z města přes Domanínek k Domanínu,
protože tudy vede mezinárodní cyklistická trasa, a předpokládá
se, že v případě přiznání dotace by se mohla realizovat v roce
2011. V dalších krocích se pokusíme dostat se se stezkami k vlakovému nádraží, od Domanínského rybníka dál na Novoměstsko,
zajímavý s potřebný směr je i k Pivonicím a Zubštejnu atd.
10. strana

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

VIZE, UDÁLOSTI
Předpokládané opravy a rekonstrukce na bytových domech v majetku města v dalším období
V příštím roce se bude pokračovat v opravách
bytových domů na sídlišti I. Nyní se projektuje
výměna oken a zateplení 4 panelových domů čp.
861-872. Tato akce bude realizována v případě, že
bude na jaře příštího roku znovu spuštěn pro panelové domy dotační program „zelená úsporám“ .
Pokud nebude možné získat dotace, budou
se měnit okna a opravovat fasáda na cihlových
domech čp. 909-920 a 888-890.
Dále je naplánována rekonstrukce dalších 3 ks
výtahů a výměna střešní krytiny na domě na ul.
Příční čp. 854-855.

Slavnostní otevření nového sběrného dvora v Bystřici nad Pernštejnem
Ve pátek 1. října 2010 byl v areálu Technických služeb na ulici K Ochozi 666 slavnostně otevřen nový sběrný dvůr. Celkové náklady stavby, jenž
byla součástí velkého projektu BUENO, byly 4.959 tisíc Kč a městu se na
tento projekt podařilo získat dotaci ve výši 90 % z fondů EU a Státního fondu životního prostředí. V průběhu měsíce října bude ještě tento sběrný dvůr
díky dotaci fondu Asekol dovybaven kamerovým systémem se záznamem.
Sběrný dvůr je koncipován jako dvouúrovňový, což by mělo výrazně ulehčit
manipulaci s odpadem a společně s nyní budovanou městskou kompostárnou by měl být posledním krokem k centralizaci činností, jež jsou technickými službami poskytovány.
Slavnostního otevření se zúčastnili starosta města Ing. Karel Pačiska, radní kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Zdeněk Ryšavý a řada dalších významných hostů. V rámci slavnostního otevření uspořádaly technické
služby ukázku techniky, jenž byla pořízena v rámci projektu BUENO. Byly
to zejména popelářské auto MAN s možností okamžitého zvážení nákladu,
teleskopický nakladač kompostu Manitou a kontejnerové auto Iveco s vlekem a 8 m hydraulickou rukou. Firma Ekokom připravila pro děti ze základních škol program zaměřený na třídění odpadu a pro zájemce zorganizovaly
technické služby návštěvu chráněné dílny, která se zabývá tříděním plastů.
TS města a.s.

Bystřicko převzalo cenu EDEN - European Destantions of Excellence
z rukou místopředsedy Evropské komise Antonia Tajaniho
Na slavnostním vyhlášení v Bruselu dne 27. září 2010 převzal Ing.
Karel Pačiska z rukou místopředsedy
Evropské komise Antonia Tajaniho
cenu EDEN 2010. Za každou zemi
Evropské unie byl oceněn národní
vítěz. V průběhu galavečera při slavnostním předávání cen se promítal
i ﬁlmový spot natočený k propagaci
jednotlivých oceněných míst, tedy
i Bystřicka. Tento spot je možné si
prohlédnout na internetových stránkách města.
Návštěva Bruselu ovšem nespočívala jenom v převzetí prestižního

ocenění, ale také jsme se zde prezentovali v rámci Evropského cestovního dne. Bystřicko zde mělo mezi
dalšími 25 zeměmi EU svojí vlastní
expozici. Důležitou součástí Evropských dnů byla odborná konference
na téma marketingu a nových trendů
v cestovním ruchu. Byly představeny nově připravované evropské
projekty, příklady dobré praxe a v
neposlední řadě se vytvářel systém
společné spolupráce mezi jednotlivými zeměmi EU v rámci tzv. Sítě
destinací EDEN.
OK
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INZERCE
KULTURA
Konec srpna a začátek měsíce září
byly ve znamení studených a deštivých dní, a tak se původní záměr
zahájit výstavu kreseb Leoše Bočka
na terase městského muzea neuskutečnil. Vernisáž, která se konala 27.
srpna v den umělcových 55. narozenin, se proto přesunula do prostor
půdní galerie. Úvodní projev přednesla paní Irma Charvátová ze ZUŠ
Blansko, svá slova připojil i děkan
Fakulty architektury VUT v Brně
doc. Ing. Josef Chybík, CSc. Vernisáž probíhala v duchu přátelského
setkání a protáhla se až do pozdních

KRESBY LEOŠE BOČKA
večerních hodin.
Ve svých intimních zpovědích
autor vychází ze vzpomínek na svou
rodinu, ze zkušenosti z ústavu pro
tělesně a mentálně postižené děti
Kociánka a ze zážitků z cest, ale i ze
svého současného života. Motivem,
ke kterému se neustále vrací, je lidská
postava podaná často s nadsázkou a
ve značně stylizované formě. Zpodobení obrazně i doslova obnaženého
lidství nezřídka doprovázejí přízračné ﬁgury psů a koní. V drobných

kresbách pohlednicového formátu si
umělec vystačí s prostou tužkovou
linií, na větší ploše dává přednost
zářivým mastným pastelům, příležitostně doplněným technikou frotáže či protrhávání papíru.
Leoš Boček, rodák z Louky u
Olešnice, se vyučil v podniku Stolaři Blansko, kde byl zaměstnán až
do roku 1989. Od té doby pracuje na
Fakultě architektury VUT, nyní v ateliéru kreslení a modelování u doc. Ing.
arch. Zdeňka Makovského. Výtvarné

Dalečínská přilba cestuje po republice

Dalečínský hrad stojící na levém
břehu Svratky uprostřed stejnojmenné
obce vybudoval mezi léty 1349–1358
Vznata z Tasova na věnném území své
ženy Kláry z Pernštejna. Roku 1358 se
vrátil zpět Pernštejnům, později se stal
sídlem loupežníků, a proto byl, údajně
v roce 1519, rozbořen. Na konci 16.
Máte rádi vlastivědu, historii, literaturu, hudbu či výtvarné umění? Zajímají vás nejasnosti, záhady,
otazníky? Pak přivítáte novou knihu
Hynka Jurmana Omyly tradované
aneb Všechno je jinak.
Ukázky jste mohli číst po dva
roky v letech 2007–2008 v měsíčníku Bystřicko. Vede tedy na Zubštejn
tajná chodba? Jak se to má s Trenkovým pokladem a s archivářem Bočkem? Choval se Julius Fučík statečně
při zatčení? Byla Anna Pammrová
dobrou manželkou a Kroh zloduchem? Jak asi vypadal Karel Hynek
Mácha? Byla matka Boženy Němcové čtrnáctiletá? A zabil Viktorku
blesk? Jak se měl Havlíček v Brixenu? A napsal Slezské písně skutečně
Vladimír Vašek? Který básník byl
okouzlen paní Halasovou? A jak to
bylo s otvíráním studánek?

století je již připomínán jako pustý.
Němým svědkem historie dalečínského hradu je i výborně zachovaná kbelcová přilba nalezená v červnu roku
2008 v jeho ruinách.
Kbelcová přilba představovala
novou typologickou variantu uzavřené rytířské přilby. Objevila se počátkem 14. století a od starší přilby hrncové se odlišovala vrcholem, který
nekončil rovnou plochou, nýbrž byl
vykován do více či méně zaobleného
zvonu, jenž byl odolnější vůči seku.
Dalším vylepšením bylo zmnožení
průduchů na pravé straně, zatímco
na levé straně obrácené k protivníkovi, odkud hrozilo větší nebezpečí při

útoku kopím, byl jejich počet omezen
nebo chyběly zcela.
Význam dalečínské přilby dokládá
i zájem odborníků. Městské muzeum
v Bystřici nad Pernštejnem, kde je
trvale uložena, ji letos zapůjčilo hned
na dvě unikátní výstavy. V současnosti lze přilbu zhlédnout v pražském
Národním muzeu na právě probíhajících Pokladech Moravy, odkud se
přestěhuje do Ostravy na výstavu
Král, který létal, jež bude věnována
osobě Jana Lucemburského a kde
se dalečínská přilba stane jedním
z ústředních exponátů celé expozice.
Martina Čechová,
Jan Pulkrábek

OMYLY TRADOVANÉ A KNIHA O BYSTŘICI
O tom a mnohém dalším se dočtete
v této nové knize, kterou zdobí četné fotograﬁe. Ukázky se objevily i
v Odpichu a Hostu. Knihu sponzorují
město Havlíčkův Brod, Železárny
Štěpánov a jeden anonymní dárce, zakoupíte ji u svých knihkupců
a v TIC Bystřice n. P.
Kniha by měla vyjít začátkem
listopadu a na prosinec se chystá
kniha jiná. Populárně pojatá kniha s
pracovním názvem „Na bystré vodě
– Bystřice nad Pernštejnem“ snad
nezklame milovníky historie a čtenáře pozoruhodných, často i napínavých příběhů. Hynek Jurman se nedal
odradit několika nepřejícími osobami
a připravil následující kapitoly:
1. Ve stopách historie (problematika nejstarší zprávy, blízké hrady,

Bystřice městečkem, zdejší hrdelní
právo, povýšení na město, pikharti ve
městě, bystřické vrchnosti).
2. Bystřické cechy, řemesla a spolky (vznik a rozvoj cechů, soukenictví,
počátky průmyslu, spolkový život).
3. Život ve městě (špitál, právovarečné domy a hospody, představení
města a jeho rozvoj, rok 1848, Bystřice v jednom ohni, vývoj školství).
4. Nové časy (přivedení železnice,
první a druhá světová válka, první
republika, drama na konci války,
osvobození).
5. Ideologie kolem nás (nástup
komunismu, Bystřice okresním městem, oběti perzekuce, zánik okresu,
rok 1968, normalizace, poslední rudé
závazky).
6. Časy se mění (listopad 1989,

vzdělání načerpal soukromě u akademického malíře Miroslava Netíka, u
Petra Skácela na LŠU J. V. Kvapila
v Brně a na Škole výtvarného myšlení Igora Zhoře. Důležitou roli v jeho
životě sehrálo rovněž brněnské Graﬁcké studio a setkání s vyučujícími a
studenty Fakulty architektury VUT.
Jako externista Leoš Boček dlouhodobě spolupracuje s Městským
muzeem v Bystřici nad Pernštejnem. Společně s ním a Střední průmyslovou školou a Vyšší odbornou
školou technickou v Brně se podílí
na každoročním slévárenském symposiu konaném na začátku měsíce srpna. S výtvarníky a studenty
brněnské Fakulty výtvarných umění
VUT se ve Štěpánově nad Svratkou
účastní pravidelného odlévání uměleckých děl, jež jsou pak umístěna v
okolí města Bystřice. Díky svému
zaměstnání také zprostředkovává
spolupráci muzea s Fakultou architektury VUT, která výrazně přispívá
k dramaturgii půdní galerie. Připomeňme si nedávnou výstavu Hlavy
Zdeňka Makovského nebo nyní
chystanou výstavu Ing. arch. Aleše
Navrátila, Ph.D.
Věříme, že Leoš Boček bude i
nadále spolupracovat s naším muzeem a že se můžeme těšit na jeho další
výstavu.
Martina Čechová,
Jan Pulkrábek
přelom tisíciletí, současnost).
7. Městské části (od Bratrušína po
Vítochov).
8. Co s volným časem (sport a tělovýchova, skauti, kulturní život města,
městské muzeum, knihovna, TIC).
9. Historické památky (památky
města, památky městských částí, farní kostel, osudy bystřických zvonů)
10. Bystří lidé z bystrého města
(rodáci a osobnosti od Izaiáše Cibulky po Radima Linharta).
11. Příběhy našeho města (prokletí Bystřice, nespalitelný kříž, se
sekyrkou na četníka, Lahodného
polévka, Bystřičák na Titaniku,
Masaryk v Bystřici a jeho utíkající
socha, případ nepovedeného rodáka, mazaný kronikář z Lesoňovic,
kterak Václav Klaus Bystřici našel,
čestní občané ad.
-red
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JAN ZRZAVÝ
1890 - 1977

Malíř světového formátu, jenž pokročil od impresionistických začátků přes fantastické snové krajiny až ke
krajině skutečné. Působil v Praze, Paříži, Vodňanech
a Okrouhlicích. Je zastoupen v nejproslulejších galeriích. Vynikající malíř, rodák z Okrouhlice - Vadína studoval soukromou malířskou školu K. Reisnera ( 1906)
a Uměleckoprůmyslovou školu (1907-1909). Čtyřikrát
nebyl přijat na AVU, studoval tedy sám italské renesanční mistry. V našem regionu maloval Žďár, Okrouhlici, Krucemburk. Narodil se
ve škole, která střídavě pařila obcím Okrouhlice a Vadín (dělila je řeka Sázava),
proto uváděl jako rodiště obě obce. Od roku 1955 se sem stále častěji vracel.
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V mládí však byl neduživý a doktor radil otci, ať na syna nevynakládá žádné
prostředky, že do dvaceti let nevydrží. Zrzavý vydržel, ale zase se čtyřikrát (!)
nedostal na akademii. Začal tedy studovat a pracovat sám.
Není to, pro nás všechny, krásný příklad, jak se rvát s překážkami? Jan Zrzavý se dožil 87 let a stal se malířem světového jména! Jeho vyznání pochází
z knihy „Jan Zrzavý vzpomíná“ (1971).
Texty z Vysočiny a o Vysočině
„Vždycky jsem se vracel domů. Nebyl bych snesl pomyšlení, že
bych tuto zemi musel opustit navždy, že bych musel žít stále daleko
odtud, že bych zemřel a nebyl v ní pohřben.“
připravil -hjZpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KULTURA, ZDRAVOTNICTVÍ
PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA LISTOPAD 2010
Úterý 2. listopadu – velký sál KD
– 19.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
DNES HRAJEME CYRANA
Divadelní společnost HÁTA Praha
Divadelní komedie Kena Ludwiga
o všedních věcech nevšedního divadelního života. „Bensonovo repertoárové divadlo“ zavítalo do Buffala. Jde
o zadluženou kočující divadelní společnost, kterou postupně opouštějí její
zoufalí členové. Právě se v šesti lidech
zkouší Cyrano z Bergeracu a přitom
dnešní představení může zachránit
uvadající kariéru ředitele i jeho manželky Charlotte. Režie: Lumír Olšovský
Vstupné: 200 Kč
Předprodej: knihkupectví
Sobota 6. listopadu – velký sál KD
– 14.00 hodin
2. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
Setkání hráčů na všechny druhy harmonik. Příznivci dobré muziky a harmonikářského umění se mohou těšit
na příjemně strávené odpoledne.
Na závěr setkání se představí zbrusu nová bystřická dechová kapela
„ESTRÁĎÁCI“. Moderuje populární
PAVEL KOPECKÝ alias Vlasta Burian
Vstupné: 60 Kč
Úterý 9. listopadu – malý sál KD
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
MARTIN VOJTÍŠEK
Klavírní recitál „Pocta Fryderyku
Chopinovi“
Klavírista Martin Vojtíšek studoval
AMU v Praze. Během studia se stal
laureátem chopinovské a beethovenské klavírní soutěže. Je znám českému obecenstvu z četných rozhlasových nahrávek a z vystoupení v České televizi. Vstupné: 120 a 70 Kč

Platí permanentky KPH
Předprodej: kulturní dům
Středa 24. listopadu – velký sál KD
– 10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO
POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost 20 Kč
Čtvrtek 11. listopadu – velký sál KD
– 18.30 - 22.30 hodin
PRODLOUŽENÁ
účastníků kurzu taneční a společenské výchovy, hraje TATA-BAND
pod vedením J. Kučery, vstup pouze
ve společenském oblečení
Vstupné: 70 Kč
Předprodej: kulturní dům
Sobota 13. listopadu – velký sál KD
–20.00 hodin
Pořádá: Studentský klub při VOŠ a SOŠ
STUDENTSKÝ BÁL
Hudba: PIKARDI
Taneční vystoupení v průběhu večera
Tombola
Vstupné: 120 Kč
Předprodej: kanc. školy, tel. 566 550 917
Úterý 19. listopadu – malý sál KD
– 19.30 hodin
32. OCHUTNÁVKA VÍN
Prezentace ﬁrmy MITOMA Vrbice,
s.r.o.
Vinařství MITOMA bylo založeno
v roce 1997 jako rodinná ﬁrma. V současné době obhospodařuje 16,6 ha plně
rodících vinic. Díky vlastní produkci
hroznů je zaručena vysoká kvalita
vyráběných vín. Při výrobě i školení
vín jsou kombinovány nejmodernější
technologické postupy s tradičními tak,

Den otevřených dveří
Oblastní charita Žďár nad Sázavou se ve středu 6. října 2010 zapojila do
celostátního Dne otevřených dveří v rámci kampaně Týden sociálních služeb.
Své dveře otevřela většina zařízení Charity, a to nejenom ta poskytující sociální
služby, ale i zdravotní a humanitární pomoc. Nabídku návštěvy využilo několik
desítek zájemců.
Dne otevřených dveří využili v Bystřici nad Pernštejnem také současní představitelé měst i lidé, kteří žijí v blízkém okolí těchto sociálních služeb
a zajímají se o to, co se v jejich blízkosti děje.
V bystřickém Nadosahu – nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež se objevilo v rámci Dne otevřených dveří několik nových zájemců o službu. „Den otevřených dveří doprovázela také výstava grafﬁti výtvorů z legální bystřické stěny
z let 2002-2010 a aktuální fotograﬁe z 3. ročníku hudebního festivalu Funny
festu, který Nadosah nedávno pořádal. Každý příchozí si také odnesl letáček
o NZDM a samolepku „Jdi do klubu“,“ objasnil vedoucí Nadosahu, Bc. Robert Knebl. V knize určené pro vzkazy se nově v tento den objevilo: „super
klub“, „super“, „dobré jako vždy“, „dobrý :-)“, „paráda“ apod.
Lenka Judová

aby bylo dosaženo co nejvyšší kvality daného ročníku. Účinkují: Jožka
Šmukař – zpěv, Jan Rampáček – cimbál, Petr Mikulka - housle
Hlavním reklamním partnerem je ﬁrma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 70 Kč
Předprodej: kulturní dům
Čtvrtek 18. listopadu – velký sál KD
– 20.30 hodin
ZAHÁJENÍ KURZU
TANEČNÍCH PRO DOSPĚLÉ
- POKROČILÉ
Bližší informace v kanceláři KD
Sobota 20. listopadu – velký sál KD
– 8.30 – 15.00 hodin
Pořádá: SSK 0303 Bystřice n.P.
VELKÁ CENA MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
ve střelbě ze vzduchových zbraní
Disciplíny a kategorie: VzPu, VzPi
– muži, junioři, ženy, juniorky, dorostenci, dorostenky, mládež
Úterý 23. listopadu – velký sál KD
– 19.30 hodin
KONCERT WABI DANĚK
a MILOŠ DVOŘÁČEK
... A ŽIVOT BĚŽÍ DÁL
Wabi Daněk, jedna z legend folkové a trampské písně. Není snad
nikoho, kdo by neznal nejslavnější
a nejznámější píseň Rosu na kolejích, která byla oceněna v roce
2000 „Trampskou hymnou století“.
Vstupné: 130 Kč
Předprodej: knihkupectví
Pátek 26. listopadu – velký sál KD
– 20.00 hodin
ROCKOVÝ VEČER SE SKUPINOU
KROKY
Známá bystřická kapela představí svoje
staré „pecky“ a samozřejmě i novinky
Občerstvení zajištěno !
Vstupné: 50 Kč

Neděle 28. listopadu – velký sál KD
– 15.00 hodin
Pořádá: Půjčovna svatebních a společenských
PŘEHLÍDKA ODĚVŮ
oděvů Hany Baxantové, Rožná
LETEM SVĚTEM
Hana Baxantová – autorská tvorba,
svatební a plesové šaty
Moderátor: DJ Simens
Vstupné: 120 Kč
Předprodej: HB STUDIO Rožná, IC
a KD v Bystřici n.P.
Úterý 30. listopadu – velký sál KD
– 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
DVA SNĚHULÁCI O VÁNOCÍCH
Účinkuje Liduščino divadlo
Sněhuláci jsou zosobněním zimního
období. Jak se ale cítí sněhoví panáčci, když jsou pořád sami venku? Naši
dva sněhoví kamarádi stojí přímo u
chaloupky, kde se domácí připravují
na vánoční svátky.
Činohra s koledami a připomenutím
vánočních zvyků
Doba trvání: cca 60 minut, určeno
dětem MŠ a 1. - 3. tř. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 35 Kč, veřejnost 40 Kč
Připravujeme v prosinci:
7.12. - Komorní orchestr Bohuslava
Martinů – koncert KPH
15.12. - Jakub Smolík – vánoční koncert
17.12. - Vánoční ochutnávka vín
Změna programu vyhrazena !
Prodej vstupenek:Kulturní dům,
Luční 764, tel. i fax 566 552 626,
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po-pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 16.00
– 18.00 /pokladna/
Knihkupectví, Masarykovo nám. 12,
tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00,
So: 8.00 – 11.00

V Bystřici nad Pernštejnem se otevřelo nové centrum sportu se
zaměřením na spinning a kondiční cvičení nejen pro ženy. Nově
vybudované kardio centrum se nachází na ul. Příční, v areálu bývalého
učiliště, vchod ve dvoře. Všichni milovníci sportu jsou vítání. Provozní
doba po - pá, ne od 17.00 – 19.30 hodin. Bližší informace obdržíte
na tel.: 777 000 956.
OK

ŘÍJEN
28.10. čtvrtek MUDr. Ondřej Bartoš, Doní 22, Nové Veselí, 566 667 236
30.10. MUDr. Petr Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
31.10. MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 124
LISTOPAD
6.11. MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár nad Sázavou, 566 536 712
7.11. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n. S., 566 690 131
13.11. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín, 566 544 165
14.11. MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 900
17.11. středa MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 130
20.11. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, 566 562 619
21.11. MUDr. Marcela Petrášová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 123
27.11. MUDr. Jiří Žák, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
28.11. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172, 566 575 210
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Za spinningem se již nemusí jezdit do Nového Města

PODALI JSME PROJEKT SPOLUPRÁCE…

MAS Moravskobudějovicko ve
spolupráci s MAS Zubří země, o.p.s.
požádala o podporu z Programu rozvoje venkova, Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce, na realizaci
projektu s názvem „Žijeme aktivně
a zdravě,“ s mottem „Kdo si hraje,
nezlobí“. Cílem projektu je vybudovat, případně rekonstruovat dětská
hřiště a hřiště pro volnočasové a sportovní aktivity obyvatel venkova (úhrnem za cca 4,5 mil. Kč) v 5 obcích
v území působnosti MAS Moravskobudějovicko (Jakubov, Litohoř, Nové
Syrovice – Krnčice, Dědice a Lesonice) a ve 4 obcích v území působnosti
MAS Zubří země (Křídla, Sněžné,
Jimramov - místní část Sedliště, Horní Rožínka).
Spolupracující „MASky“ se znají delší dobu, sdílí podobné radosti i
starosti, vycházející z životních podmínek obyvatel obou zájmových území spojených s krásným a „drsným“
prostředím Vysočiny. Cílem snažení
spolupracujících místních partnerství
je citlivé doplnění potenciálu území
o potřebnou občanskou vybavenost.
V území působnosti spolupracujících
MAS se nacházejí pouze 3 města se
zázemím pro kvalitní trávení volného
času obyvatel a návštěvníků, venkovský charakter území dotváří dalších
86 obcí převážně do 500 obyvatel.
Položme si tedy otázku: „Musí u nás
rodič (prarodič) s dítětem (dětmi) i na
dětské hřiště dojíždět?“ Takto jsme se
při přípravě projektu nejčastěji ptali
kompetentních osob i respondentů z
cílových skupin na severovýchodě i
jihovýchodě Vysočiny a hledali nej-

efektivnější řešení a zjišťovali možná
rizika.
Připravovaný projekt dále prohloubí spolupráci a výměnu informací a
zkušeností mezi MAS Moravskobudějovicko, která byla vybrána k podpoře Strategického plánu Leader
(2009-13) a MAS Zubří země, která
se snažila naplňovat plán rozvoje
svého území vlastními silami, ale
její aktivity se z důvodu nedostatku ﬁnancí nemohly rozvíjet tak, jak
by bylo třeba. Dále projekt sblíží
neziskové organizace, které pracují
s dětmi, mládeží a rodinami, posílí
komunitní život v obcích, přispěje
k šíření myšlenek „Evropanky roku
2003“ Rut Kolinské, zakladatelky
Sítě mateřských center v ČR.
K aktivnímu a zdravému životnímu
stylu patří i vzdělávání a informovanost,
a proto propagačními výstupy projektu
budou turistické mapy s vyznačením
lokalizace nové volnočasové infrastruktury (zdarma na obecních úřadech
a TIC) a omalovánky „Hry pod širým
nebem“ pro předškoláky (MŠ) a žáky
1. a 2. tříd místních ZŠ. Na přípravě
propagačních materiálů se bude podílet Junák – svaz skautů a skautek ČR,
středisko „Moravská orlice“ Moravské
Budějovice.
Dále nás také oslovila podpořená
MAS Vladař, o.p.s. z Karlovarského
kraje, která nám nabídla zapojení do
vytvářeného systému vzájemné spolupráce mezi MAS s názvem LEADERS
SYSTEMS. Jejím smyslem je pokrytí
co největšího území fungujícími MAS
a naplňování myšlenky a principu
rozvoje území LEADER. Současně
s touto aktivitou jsme připravili další
projekt Spolupráce do stejného dotačního titulu PRV s názvem „Vladař a
Zubří země – partnerství pro budoucnost“ (s úhrnem za cca 4,6 mil. Kč).
Cílem je společné řešení jednotlivých

dílčích záměrů v rámci hlavního opatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (
úprava centrálních částí obcí) s doplňkovým opatřením III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (dětské hřiště,
mobiliář ). Na území MAS Vladař je
tedy připravena obnova veřejných prostranství s klidovými zónami v obcích
Toužim, Verušičky, Valeč a na našem
území v obcích Javorek, Rozsochy,
Ubušínek, Unčín, Vír a Sněžné.
Dalším společným výstupem druhého projektu je Studie s názvem
„Poznejme stav svých obcí“ na obou
územích spolupracujících MAS, která zmapuje stav a rozdíly v oblasti
obnovy a rozvoje vesnic a jejich potřeby (kdy, za co a co bylo opraveno,
rekonstruováno). Tuto studii budeme
prezentovat prostřednictvím internetu,
případně – pokud se najde zdroj ﬁnancí – vydáme v tištěné podobě.
Aktivity předcházející zpracování
tohoto druhého projektu probíhaly
současně na společných pracovních
setkáních všech zúčastněných MAS
a také společně s další nepodpořenou MAS z kraje Vysočina – MAS
MOST Vysočiny, která se do systému taktéž zkouší znovu zapojit.
Náš záměr jsme se snažili podpořit

VÝHERNÍ POZNÁVACÍ AKCE
UKONČENA

Dne 3. října 2010 bylo ukončeno
sbírání a případné zjišťování údajů
do Vodomilovy legitimace čtvrtého
ročníku výherní poznávací akce „S
Vodomilem Zubří zemí 2010“.
Každý, kdo splnil do 3.10. 2010
min. základní podmínky (vyplněné 4 rubriky), a odešle vyplněnou
legitimaci do 31.10.2010, získá
volnou vstupenku do Westerno14. strana

veřejnou prezentací našich, z června
2010 podaných projektů Spolupráce,
dne 7. října 2010 v Praze na Ministerstvu zemědělství před hodnotící
komisí. Podaných projektů je 72 a
uspokojeno bude cca 10 záměrů.
Jak náš záměr dopadne, se dozvíme
koncem roku a budeme dále čtenáře
Bystřicka informovat.
Výše zmíněné postupné kroky a
aktivity při obnově a rozvoji vesnic
a snaze o doplnění jejich občanského vybavení a služeb, tedy vzniku
upravených a vzhledově přátelských
obcí, určitě budou mít nezanedbatelný vliv na smýšlení místních obyvatel včetně pracovníků komunální
a státní správy. Tento proces změn
musí být kontinuální, dlouhotrvající
a co možná i - každoroční. Již nyní
se dá říct, že se tím bezpochyby zvyšuje kvalita života „nás venkovanů“.
Budeme-li žít v atraktivních obcích,
jsme přesvědčeni, že dojde ke snížení
vylidňování a ke zvýšení aktivního
přístupu obyvatel pečujících o vzhled
a rozvoj vlastní obce. To vše je i myšlenka LEADER.
Blanka Slaná
MAS Zubří země

vého městečka Šiklův mlýn na
období červenec až srpen 2011.
Dále každý, kdo bude mít vyplněno min. 7 rubrik, vyhrává plavenku
do krytého bazénu v Areálu sportu v Bystřici n.P. ( od 1.12. 2010
do 31.5.2011). Legitimace, u kterých bude vyplněno min. 9 rubrik
a budou v termínu odevzdané,
budou slosovány a vlastník legitimace může být jedním ze pěti
vylosovaných získávajícím hlavní
výhru ( víkendový pobyt, grilování
pro přátele aj.).
Legitimace odevzdávejte nebo
posílejte do kanceláře Mikroregionu Bystřicko, Příční 405, Bystřice
nad Pernštejnem nebo na Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 1, Bystřice nad
Pernštejnem.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Výhra ve výtvarné soutěži POHÁDKOVÉ BYSTŘICKO
né turistické ubytovně ve Víře, za
což chceme také poděkovat.
Druhý den nás čekal také bohatý a zajímavý program. Děti mohly
zhlédnout ve Víře ručně vyrobený
mlýnek s pohybujícími se ﬁgurkami, potom pro nás přijel autobusek
a odvezl nás na prohlídku do Strašidelného zámku na Dolní Rožínku.
Byl vskutku strašidelný, všichni
jsme si prohlídku opravdu užili. Po
obědě nás čekalo další překvapení,
prohlídka místního MUZEA, kde
nás velmi poutavě provázela paní
Martina Čechová. Bylo to pro nás
veliké překvapení, kolik zajímavých věcí jsme mohli vidět a ani
Když jsme s dětmi malovaly na
jaře obrázky do výtvarné soutěže
„Pohádkové Bystřicko“, to jsme
vůbec netušily, jaké krásné zážitky
nás budou čekat díky umístění v
soutěži na 1. a 2. místě za kolektivní práce dětí.
Již při předávání cen za přítomnosti pana prezidenta Václava
Klause si děti odnesly zážitek na
celý život.
Dne 1. a 2. října 2010 odjelo 13
dětí za doprovodu paní učitelky
Jarmily Bláhové a p. uč. Jany Tvr-

ďochové na 2-denní výherní pobyt
do Bystřice nad Pernštejnem.
Děkujeme tímto organizátorům
této krásné soutěže a především
paní Blaničce Slané, která se nám
všem věnovala hned po příjezdu ,
provázela nás celé dva dny a připravila pro děti opravdu zajímavý
a obohacující program. Děti měly
možnost dostat se do míst, kam by
se jen tak nedostaly, navštívily přehradu ve Víru, vodní nádrž mohly
prozkoumat a dostalo se jim naučné
přednášky. Noc jsme prožily v pěk-

nám nestačil čas, jelikož se blížila
doba odjezdu vlaku do našeho města Vyškov. Na cestu nám zamávala
a rozloučila se s námi paní Blanička
a děti šťastně a v pohodě docestovaly do Vyškova, kde je očekávali rodiče, aby je mohli odvézt do
svých domovů do MORAVSKÝCH
PRUS, kde máme i naši školičku.
Ještě jednou děkujeme za krásně
prožité dny a tímto pozdravujeme
i paní Blaničku Slanou. S pozdravem a vzpomínkou
Jarmila Bláhová,
Moravské Prusy,
5. října 2010

DRAKIÁDA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZVOLE VYHLAŠUJE

8. ročník výtvarné soutěže

„O NEJLEPŠÍ STROM ROKU 2010“
s podtématem: „Strom a průběh jeho života“.
od 20. října 2010 do 12. listopadu 2010.
Na začátku nebylo slovo, ale semínko. Dopadlo na
Zem – do temna Země zamířil první kořen, za světlem
Nebe vyrazil první klíček a z něj malý semenáček.
Tak vyrostl strom.

Mateřská školka Olešinky společně se Základní školou ZVOLE uspořádaly
ve středu 22. září 2010 DRAKIÁDU s opékáním párků.
Sluníčko nám přálo a většina dětí i rodičů se radovala z toho svého nejlepšího
létajícího draka. Všem pak odměnou byla možnost opékání párků.
Paní ředitelka, které patří velké poděkování, pak snažení všech dětí odměnila
drobnými sladkostmi a dárečky.
Všichni jsme prožili velice krásné odpoledne a těšíme se na příští rok.
za ZŠ Zvole a MŠ Olešinky
Helena Vítová

Slavnostní zahájení:
ve středu 20. října ve 13.00 hodin oslavíme
Mezinárodní den stromu.
Slavnostní ukončení :
v pátek 19. listopadu ve 13.00 hodin v tělocvičně školy
- vyhlášení vítězů a předání cen.
Odborná komise se sejde ve čtvrtek 11. listopadu 2010
ve 13. hod.
Výstava potrvá:
od 20. října 2010 do 12. listopadu 2010.
Každý všední den od 8.00 hodin do 15.00 hodin.
V neděli po telefonické domluvě.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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OSTATNÍ

Ekologické fámy, mýty a předsudky
Člověk si pro své bytí přivlastňuje více energie, než mu přísluší coby
živočišnému druhu. Pro udržení svých
základních životních funkcí, tedy
když odpočívá, nespotřebovává člověk více energie než svítící stowatová žárovka. Při práci a pohybu má
tělo člověka spotřebu větší, řekněme
srovnatelnou se spotřebou výkonnějšího plazmového televizoru (250 W).
Tuto energii člověk přijímá potravou.
A víc by vlastně ani nepotřeboval.
Člověk se však ze zákonů přírody
vymanil a pro svůj komfort využívá
navíc mnoho další energie. Topí, svítí, cestuje, staví, vyrábí, pěstuje... Průměrná energetická náročnost člověka
je tedy mnohem vyšší, odpovídá přibližně spotřebě elektrického přímoto-

7. Jsou větrné a solární elektrárny jsou naší ekologickou spásou?

pu o výkonu 2 000 W. A ve vyspělých
zemích výsledná spotřeba na jedince
dosahuje až výkonu běžného domácího kotle (10 000 W).
Energii „navíc“ člověk získává
zejména z fosilních paliv (uhlí, ropa,
zemní plyn). Svým původem je to
energie ze sluníčka, kterou kdysi
rostliny při fotosyntéze uložily do
rostoucí organické hmoty. Člověk ji
nyní spotřebovává a při tom vypouští
zpět do atmosféry oxid uhličitý, který
rostliny kdysi dávno zachytily. Koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší
narůstá, hrozí globální oteplování a
člověk proto hledá jiné energetické
zdroje.
Ekologie se na nás valí ze všech
stran a s ní i fámy, mýty a předsud-

ky. Zvažme, zda není předsudkem,
že zastavět krajinu stožáry větrných
elektráren a panely fotovoltaických
elektráren je ekologické.
Větrná i sluneční energie je zadarmo a člověk ji umí proměnit na elektrickou. Co je však velký problém
- není dostupná stále. Vzhledem ke
geograﬁcké poloze a výškové členitosti České republiky není možné
počítat se stálým prouděním vzduchu
a ještě hůře je na tom sluneční svit,
kdy situace se může měnit z minuty
na minutu. V důsledku značné kolísavosti výroby energie z těchto zdrojů
(svítí – nesvítí, fouká – nefouká) je
velké množství této energie bohužel
jaksi navíc. Stálá úroveň produkce
elektřiny musí být stejně zajištěna z

hlavních zdrojů.
Současný systém podpory alternativních zdrojů energie tedy ve
skutečnosti významnou úsporu
jiných zdrojů energie nepřináší. Pouze odnáší peníze z našich kapes do
kapes podnikatelů, kteří se včas chopili příležitosti a využili nesmyslnou
štědrost dotací na alternativní výrobu
energie. Ve jménu ekologie tedy musí
každý z nás přispívat na tučné zisky
výrobcům tzv. alternativní energie.
Přijaté rozhodnutí kraje Vysočina
nezastavovat svoje území obrovskými větrníky je tedy zřejmě správné,
stejně jako bystřické aktivity orientovat se na produkci a využívání energetické biomasy.
Dalibor Janouš

hrn přímých daní tvořil zhruba třetinu
předepsaných přímých daní obce.
Nejpočetnější byl III. sbor, ve kterém bylo v roce 1864 v Bystřici 75 %
ze 405 zapsaných volitelů. Připadalo
na něj však také pouze 6 míst v obecním výboru jako na sbor první a druhý. Tyto obecní volby se uskutečnily
ve dnech 13., 14. a 15. června 1864.
V I. sboru bylo 28 volitelů, tj. těch,
kteří platili víc než 33 zl. daně. Zvoleni byli: hrabě Mitrovský, Josef Svoboda, František Vavříček, Ferdinand
Bohuňovský, Antonín Konvalinka
a Antonín Fiša. V II. sboru bylo 79
volitelů a navrženo bylo 36 zástupců.
Zvoleni byli: Peregrin Fiša (30), Jiří
Sáblík (28), Vojtěch Janda (18), Alois
Dobiáš (17), Florian Koktavý (16),
František Polnický (15). Ve III. sboru bylo 298 volitelů a navrženo bylo
35 z nich. Zvoleni byli: Josef Dědek
(25), František Dvořáček (16), Jarolím Dostál (13), Josef Fiša (12), Jan
Pechtl (11), Jakub Janeček (0). Je zajímavé, že mezi voliči je zapsán i Karel
Dědek z Vídně jako čestný občan

města. Starostou byl zvolen soukeník
Josef Dědek z č.p. 264, zvolený za
III. sbor. Pozoruhodná je mizivá účast
volitelů, zejména ve III. sboru (čísla
v závorkách). Protože volební právo
bylo vztaženo k majetku, volit mohly
i ženy, pokud byly majitelkami nemovitostí (obvykle vdovy), a ty své právo
písemně přenášely na notáře.
Tento systém se postupně modiﬁkoval a skončil roku 1907 zavedením
všeobecného volebního práva v předlitavské části Rakouska – Uherska
a posléze i zavedením volebního práva žen v roce 1919. V Kronice našeho města je zápis (str. 30): „31. ledna
(1919) přijat nový volební řád do obcí.
Starý volební řád rozděloval lidí ,,podle knoﬂíků“ do tříd. Nový volební řád
nezná bohatých a chudých, všichni
občané, bez rozdílu majetku a pohlaví
- mají stejné volební právo.“ Zastupitelstvo mělo třicet členů, rada byla
desetičlenná. Vítězem obecních voleb
v Bystřici byla tehdy strana lidová.
Dá se říci, že to byly volby se všemi
atributy tak, jak je známe dnes. Tedy
volby přímé, rovné, tajné
a všeobecné.
Volby s jednotnou kandidátkou Národní fronty
v období diktatury proletariátu má většina z nás ještě
v živé paměti. Snad jen
stačí připomenout, že plénum Městského národního
výboru (tedy zastupitelstvo) bylo v Bystřici těsně
před listopadem 1989 více
než sto členné a rada města
byla i po kooptaci nových
členů na jaře 1990 patnáctičlenná.
Po vydání zákona o
obcích č. 367/1990 Sb.
(obecní zřízení) byly volby
do zastupitelstev celostátně
stanoveny na 24. a 25. listopad 1990. Dosavadní rada
určila počet zastupitelů na
25 (dnes 23) a počet členů

rady na sedm. V našem městě tehdy
kandidovalo sedm stran a uskupení:
Moravský demokratický blok – MDB
(Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko, Československá strana sociálně
demokratická, Československá strana
zemědělská), Občanské fórum – OF,
Československá strana socialistická
– ČSS, Sdružení nezávislých kandidátů, Československá strana lidová
– ČSL a Komunistická strana Československa – KSČ. V Kulturním domě
každá strana pořádala nebývale navštívená shromáždění voličů (obvykle plný velký sál), v městském rozhlase se pravidelně vysílaly volební
programy stran, atd.
Volby skončily následujícím výsledkem: OF 7 (Petr Macháček, Ing. Josef
Novotný, MUDr. Pavel Dobrovolný,
Ing. Vladimír Vágner, Ing. Jaroslav
Kotlán, MUDr. Pavel Kudláček, Ing.
František Petr), ČSL 6 (Marie Zítková, Ing. Jan Jandásek, Ing. František Janík, Ladislav Zítka, Vladimír
Špaček, František Fendrych). MDB
5 (Ing. Zdeněk Mašík, Ing. Petr Dvořáček, Václav Koenig, Anna Matušková, Václav Haluška), KSČ 5 (Ing.
Bohumil Kotlán, Antonín Tulis, Miloš
Kalina, Stanislav Císař, Hana Dobiášová), ČSS 2 (Tomáš Rossí, Karel Rossí). Skokanem volem ve městě se stal
Ing. Zdeněk Mašík, který postoupil ze
17 místa kandidátky na první. Členy
nově zvolené rady, starostu a místostarostu není třeba představovat, jsou na
přiloženém snímku.
Petr Dvořáček

Výročí voleb 1990
V minulém čísle jsme se seznámili
s volbami prvního bystřického starosty Josefa Lazara v roce 1850. Zdaleka
to však nebyly volby takové, jak známe dnes. Nejen proto, že další obecní
volby se konaly až za dlouhých čtrnáct
let v roce 1864.
Alespoň stručně o systému obecních
voleb v druhé polovině 19. st. Základními podmínkami pro zisk volebního
práva bylo dosažení zletilosti a splnění
stanoveného majetkového cenzu, tedy
zaplacení přímé daně v určené výši.
Právo volit měly i právnické osoby
jako akciové a obchodní společnosti či družstva. Automaticky získala
volební právo honorace obce, mezi
niž můžeme počítat státní úředníky,
duchovní, doktory se získaným akademickým titulem na některé rakouské
univerzitě, představené a vyšší učitele
obecních škol či profesory na středních školách nebo vyšších učilištích.
Voliči byli odstupňováni do tří volebních sborů, v I. volebním sboru byla
zařazena honorace, čestní občané a
největší daňoví poplatníci, jejichž sou-
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Foto: Rada města v roce 1992 při
výjezdním zasedání na Zubštejně. Toto
zasedání zahájilo program získání
hradu do vlastnictví města a vyvrcholilo dnešními úpravami. Zleva: Zdeněk
Mašík, Vlado Cisár (za muzeum), Petr
Dvořáček, Bohumil Kotlán, tajemnice
Eva Špatková, Josef Novotný, starosta
Vladimír Vágner, místostarosta František Janík, Ladislav Zítka.
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Pravda over 30 cup

V sobotu 4. 9. 2010 proběhl na
atletickém stadionu Tomáše Dvořáka již druhý ročník atletického sedmiboje pro děvčata a hochy starší
30ti let zvaný Pravda over 30 cup.
Jak už zřejmě začíná být tradicí,
sobotní ráno nás přivítalo velmi
nevlídným počasím v podobě vytrvalého deště, který nám vydržel až
do hodiny zahájení. Startovní listina
oproti minulému ročníku sice trochu
prořídla, ale ukázali se silní jedinci,
kteří se po loňské zkušenosti nebáli vše si zopakovat a samozřejmě
se objevily i nové tváře. Nakonec
tedy nastoupilo 5 krásných dam a 20
šikovných mládenců.
Odolnost soutěžících se projevila
už tím, že i přes nepřízeň počasí se
všichni dostavili s odhodláním závo-

dit. Z důvodu takového přístupu se
organizační výbor rozhodl, že se
klání uskuteční, ať si počasí dělá co
chce. Po slavnostním nástupu a rozdělení do družstev víceboj, nejprve
se zamýšleným určitým omezením
disciplín, mohl začít. Jakmile počasí
zjistilo, že proti těmhle soutěžícím
nic nezmůže, nakonec se umoudřilo
a tím se soutěž uskutečnila v plném
rozsahu disciplín (100 m, dálka, hod
granátem, skok do výšky, vrh koulí,
1500 m a pivo na ex).
A takhle to všechno dopadlo:
Ženy:
1. Alena Koktavá, 2. Veronika Martincová, 3. Jitka Exlová, 4. Jana Hrubá, 5. Andrea Dufková.
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Muži:
1. Martin Unzeitig, 2. Martin Bárta, 3. Miroslav Kotnour, 4. Ivo Šorf
5. Jaroslav Dufek, 6. Pavel Janík,
7. Petr Šebek, 8. Tomáš Loukota,
9. Dušan Hloušek, 10. Roman
Šnajdr, 11. Petr Slabý, 12. Josef
Vokurka, 13. Martin Brezovjak, 14.
Milan Beneš, 15. Pavel Vetešník, 16.
Zdeněk Slabý, 17. Kamil Vařejka,
18. Břetislav Muselík, 19. Pavel
Juda, 20. Rostislav Klusák (zranění).

Pořadí je u každého závodu určitě důležité, ale v tomto případě šlo
hlavně o zábavu a vyzkoušet jestli
to všechno ještě zvládneme. Proto
všechny závodníky chválím za předvedené výkony. A kdo nezkusil, ať
nekritizuje a moc si nefandí!
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem rozhodčím a pořadatelům
(občerstvení, zapisovatelky), kteří
přispěli k bezproblémovému průběhu celého klání. Dále nesmím opomenout sponzory, kterými letos byly
Město Bystřice n. P., obchod Krondráf, Autoškola Vetešník, květinářství Aleš Húrka, ﬁnanční poradce
Ladislav Laštovica.
Sportu zdar!
Pavel B. Janík

Družstva:
1. Martin Unzeitig, Dušan Hloušek,
Ivo Šorf,
2. Josef Vokurka, Martin Bárta,
Jaroslav Dufek,
3. Petr Šebek, Pavel Vetešník,
Tomáš Loukota.
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SILVESTR

ve Slovácké chalupě Rožná
Rezervace a prodej vstupenek
zahájen.
Cena vstupenky: 200,- Kč

PRAVÁ SLOVÁCKÁ

VÍKEND

UZENÝCH ZABIJAČKA
SPECIALIT so 18.12.2010

POJEĎTE S CA MARKÉTA
NA MUZIKÁL
JESUS CHRIST SUPERSTAR
Praha, 20. 11. 2010
cena: 1.030,- Kč

ve Slovácké chapupě Rožná od 10. hod

(vstupenka + doprava z Bystřice n. P.)
nebo na slavný muzikál

ve Slovácké chalupě Rožná

ROBIN HOOD
Praha, 22. 1. 2011
cena: 1.030 Kč

9.-12.12. 2010

(vstupenka + doprava z Bystřice n. P.)
CEST. AGENTURA MARKÉTA

Těšíme se na Vás!

Více na:

www.slovackachalupa.cz

MARTINOVSKÝ

KOŠT

Jste srdečně zváni!

www.slovackachalupa.cz

Více na:

www.slovackachalupa.cz

MIKULÁŠSKÉ

Slovácká chalupa Rožná zajišťuje

PEČENÍ

PRO DĚTI
3.12.2010

Pečení
a zdobení
perníčků
od 14-16 hod.

11.-14.11.2010
Více na:

Více na:

www.slovackachalupa.cz

Svatomartinská
husa, víno a cimbálová
muzika KORDULKA
Těšíme se na Vás!

Těšíme se na Vás!

Jste srdečně zváni!

ROZVOZ

Masarykovo nám.11, 593 01 Bystřice n. P.
Tel. : 777 352 323, 773 233 036,
e-mail: marketa.mbox@post.cz,
www.camarketa.cz

RYBÍ

OBĚDŮ H O DY
VLASTNÍ VÝROBY

ve Slovácké chalupě Rožná

Denně výběr
ze tří pokrmů
e Vám dobrou chuť
.
Přejem
Více informací na: tel.: 777 162 300
email: info@slovackachalupa.cz

Více na:

www.slovackachalupa.cz

18.-20.11. 2010
Těšíme se na Vás!

Více na:

www.slovackachalupa.cz

nabízí

tyto stavební práce
Stavby rodinných domù na klíè
Kompletní rekonstrukce rodinných domù
Kompletní zateplení fasád v rámci programu
(používáme systémy Baumit, Mamut - Therm a Terranova)
Rekonstrukce bytových jader
Veškeré zednické práce
(zdìní, omítání, štukování, obkládání)
Veškeré bourací a demolièní práce
Pokládka zámkové dlažby vèetnì podkladù

á
n
e
Zel

m
á
r
o
p
s
ú

Bližší informace na tel.: 566 551 500,
pøípadnì v sídle firmy - K Ochozi 666, 593 01 Bystøice n. P.
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INZERCE BARVA
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IV.
Traktory Zetor UŘ I. II. III.
náhradní díly

Ostatní sortiment

a nákladní automobily,
pneumatiky pro osobní
stroje
zemědělské a stavební
troj Pelhřimov),
rotační žací stroje (Agros
teriál,
spojovací a svařovací ma
pluhy,
gufera, traktorové vleky,
je,
ole
y,
en
řem
hadice, klínové
čky
da
se
a,
tik
maziva, autokosme

Prodejna Bystřice

autobaterie SZNAJDER
55 Ah Silver – 1244,- Kč

nové zimní pneu od
společnosti Michelin
0,- Kč
165/70 R 13......... 63
9,- Kč
89
185/65 R 14.........
9,- Kč
99
...
.....
185/65 R 15.
9,- Kč
99
...
.....
15.
R
195/65
0,- Kč
125
.
.....
16.
R
/55
205
DPH
všechny ceny jsou včetně

Sídlo firmy

technika, a. s.
Nekvinda - Zemědělská

ras a. s.)
02 Svitavy
Pražská 2133/36, 568
Průmyslová 993 (areál Sag
em
, fax: 461 530 335
ejn
404
nšt
534
Per
461
nad
e
tel.:
třic
593 01 Bys
737 167 091 e-mail: nekvinda@nekvinda.cz
tel.: 566 523 616, mobil:
fax: 566 523 618
il.cz
nekvinda.bystrice@ema

www.nekvinda.cz
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